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ΕΡΓΟ: 
 
 

Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης των 
Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και 
εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε 
περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης 
των δασικών χαρτών για την προστασία των 
δασών και των δασικών εκτάσεων  περιοχής 
αρµοδιότητας Α∆Μ-Θ στις  Π.Ε της Α.Μ.Θ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ: Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης των 
Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και 
εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε 
περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών, των δασών και των δασικών 
εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης έτους 2017 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : €29.700,00 (µε Φ.Π.Α)   

 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 
Π.∆.Ε /Σ.Α.Μ.Π 031 
 

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

  συνοπτικό διαγωνισµό  
µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

 
«Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και 

εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης των δασικών χαρτών για 

την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων  περιοχής αρµοδιότητας 

Α∆Μ-Θ στις  περιφερειακές ενότητες της Α.Μ.Θ»  

υποέργου:  

«Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και 

εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών ,των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε 

Ξάνθης έτους 2017» 

 
Εκτιµώµενης αξίας 29.700 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) β) τις διατάξεις του Π.∆ 
437/81 και γ) τους όρους της παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης των ως άνω υποέργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1. 1            Αναθέτουσα αρχή   :   ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης 

Οδός                                              : ∆ιοικητήριο,  
Ταχ. Κωδ. : 671 00 
Τηλ. : 2541022115 
Telefax : 2541022115 
E-mail            : ddas-xan@damt.gov.gr 
Πληροφορίες : Παναγιώτης Μουχταρίδης 
CPV : 38221000-0 

 
 

1.2 Κύριος του Έργου :            ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης 
 

1.3 Εργοδότης:                            Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 
 

1.4 Προϊστάµενη Αρχή :                ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης 
 

1.5 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία :          Τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων 
 

1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Περιφερειακής ενότητας Ξάνθης 
 

1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό είναι: Η ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης: 

 

Οδός                                              : ∆ιοικητήριο,  

Ταχ. Κωδ. : 671 00. 

Τηλ. : 2541022115 

Telefax : 2541022115 

E-mail            : ddas-xan@damt.gov.gr 

 

1.8 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 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 οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης των υποστηρικτικών εργασιών, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους 
ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων 
οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που 
υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 
 
 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  

 

2.1 Τα έγγραφα της σύµβασης για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν 
4412/2016,  

γ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
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δ) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων,  

ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

2.2 Τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται από τις  06.09.2017  στα γραφεία της ∆νσης ∆ασών 
Ξάνθης. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος 
αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να 
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και 
φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την 
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης σε  προηγούµενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των 
Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο. 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 18η.09.2017 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης µέχρι την 
ηµέρα αυτή, οι  οικονοµικοί φορείς µπορούν να ενηµερώνονται για το “φάκελο δηµόσιας σύµβασης 
µελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα των 
περιεχοµένων του.   
 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14,είτε (α) µε 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, στα γραφεία της ∆νσης ∆ασών Ξάνθης, ∆ιοικητήριο 
67100 Ξάνθη, 5ος όροφος γρ.521,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 προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 
του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην 
άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

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

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

Προσφορά  

του ….. (επωνυµία οικονοµικού φορέα) 

για τη εκτέλεση Επειγουσών εργασιών ενσωµάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και 

εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, 

των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης έτους 2017 

µε αναθέτουσα αρχή την ∆/νση ∆ασών Ξάνθης 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την 19η.09.2017 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισµό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail). 
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3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς 
να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20.3 του 
παρόντος. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 3.2 του παρόντος. 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο της παραγράφου 3.1, 
πριν από την ηµεροµηνία  υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 

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

3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο το µελετητή (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 4 : ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

 

4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί 
και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 
λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται  επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του 
παρόντος (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 για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 

4.2 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και ώρα, ή µετά τη λήξη της 
παραλαβής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι προσφορές που 
παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού 
φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, 
καθώς και η αποδεδειγµένη εµπειρία ενός εξαµήνου τουλάχιστον σε αντίστοιχες εργασίες. Όλοι οι 
φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και 
µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

 
4.3 Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών 
γίνεται σε µία δηµόσια συνεδρίαση. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και τα καταγράφει σε Πρακτικό και ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών 
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προσφορών και η ανακοίνωση των επιµέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο 
ίδιο ως άνω πρακτιό. 
Στη συνέχεια, την ίδια ηµέρα, η Ε.∆ ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της 
παρούσας κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του 
ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του 
ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες.  

4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών 
υποβάλλεται προς έγκριση στην αναθέτουσα αρχή µε σχετική εισήγηση της Ε.∆. Κατά της απόφασης 
έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί 
ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

4.5 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 σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν 
εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων.  

4.6 Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες. 
Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του 
παρόντος. 

 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του άρθρου 2.2- Κατακύρωση – 
Πρόσκληση για υπογραφή συµβάσης 

 

5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει 
εντός προθεσµίας έως 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται 
στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

5.2  Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει  εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται η 
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 του παρόντος, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της παρούσης και η δε κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

5.4 Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσφέρων είχε δηλώσει ότι πληρούν, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας 
(οψιγενείς µεταβολές), ο προσφέρων οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά 
και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
του άρθρου 22 της παρούσας. 

5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆.  ότι πληροί, κατά τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 5.4. της παρούσας, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 

5.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της 
παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
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5.7  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από  την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης  (αποφαινόµενο 
όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για 
την κατακύρωση της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται 
µε την απόφαση κατακύρωσης.   

5.8   Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν στα γραφεία της ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης εντός χρονικού διαστήµατος 3 εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.  

5.9 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

 

Άρθρο 6: Ενστάσεις 

  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 14 
της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από 
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου 240,00 € υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 
του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων διοικητικό όργανο. 

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV 
του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

 

Άρθρο 7: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 
συµπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης της 
οικονοµικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 8: Σύναψη σύµβασης 
 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

8.2 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Επιτροπή, ο  προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 18, κοινοποιείται η 
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και 
χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός έως είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 
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8.3 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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. 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 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 
 

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

1.  Το Συµφωνητικό, 

2.  Η παρούσα ∆ιακήρυξη  µε τα Προσαρτήµατά της, 

3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), 

5.  Το Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του έργου. 

 

Άρθρο 10 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας  

 

10.1 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 ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

10.2  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).  

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 
36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, 
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

10. 3  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το 
νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostille” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και  
36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), το δε αντίστοιχο έντυπο θα συνοδεύεται από επίσηµη 
µετάφραση.  

10.4    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. 

10.5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την  αναθέτουσα αρχή, µε τον 
ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
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Άρθρο 11 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

 

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

1. Ο ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) 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. Το Π.∆ 437/81 όπως ισχύει σήµερα 

3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν σήµερα. 

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

5. Ο ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

8. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  

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

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

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.   

14. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

15. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως 
ισχύει. 

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

17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει. 

18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”, όπως ισχύει. 

19. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων». 

20. Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. ∆.Μ.Η.∆. «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 
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21. Τη µε αριθµ. 146776/2459/21-10-2016 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή 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» όπως ισχύει που δηµοσιεύτηκε στο  
(Φ.Ε.Κ. 3532/ τεύχος Β /03-11-2016).   

22. 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. 

23. Το Π.∆. 541/1978 όπως ισχύει σήµερα. 

24. 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 12:  Εκτιµώµενη αξία – Χρηµατοδότηση – Προθεσµίες της σύµβασης 

 

12.1 Η  εκτιµηθείσα αξία των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται σε 29.700 € (µε ΦΠΑ 
24%) και  περιλαµβάνει τη συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή του έργου των υποστηρικτικών εργασιών 
που θα παρέχουν:  

Τέσσερις (4) συνεργάτες του αναδόχου µε ειδικότητα Π.Ε ∆ασολόγου και µε γνώσεις χειρισµού 
προγραµµάτων γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών, για την παροχή των υποστηρικτικών 
εργασιών επί  χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών έκαστος, στις εργάσιµες ήµερες και ώρες της 
Υπηρεσίας, στη Π.Ε Ξάνθης, ως ακολούθως: 

• ∆ύο (2) άτοµα στην έδρα της ∆ιεύθυνση ∆ασών Ξάνθης - Σηµείο Υποστήριξης 
Ανάρτησης ∆ασικών Χαρτών 

• Ένα (1) άτοµο στην έδρα του ∆ασαρχείου Ξάνθης  

• Ένα (1) άτοµο στην έδρα του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης  

Η παροχή των υποστηρικτικών εργασιών έχει ενταχθεί  στις πιστώσεις έργου µε ΚΑΕ 
2016ΜΠ03100009 της ΣΑΜΠ 031 και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης. Η Σύµβαση υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, περιλαµβανοµένης της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.  

12.2 Οι µονάδες φυσικού αντικειµένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και 
οι τιµές µονάδος που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς των άνω αµοιβών, αναφέρονται στο 
Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής του.   

Οι  οικονοµικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή οικονοµικής προσφοράς, να µελετήσουν τα τεχνικά 
στοιχεία του έργου, η δε οικονοµική τους προσφορά αποτελεί τη  συνολική αµοιβή τους για το 
σύνολο των υποστηρικτικών εργασιών, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  δηµόσιας 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 
τεύχος της προεκτιµηµένης αµοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν και διαµόρφωσαν 
ανάλογα την οικονοµική τους προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρµόζεται το άρθρο 186 
του ν. 4412/2016.   

12.3 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 πέντε (5) µήνες 
από την υπογραφή του συµφωνητικού.  

 Στο συµφωνητικό ορίζονται και τµηµατικές προθεσµίες, ως ακολούθως: 

1. Το άτοµο που θα παρέχουν υποστηρικτικές εργασίες στο ανωτέρω  ∆ασαρχείο, 
Σταυρούπολης δύναται  µε απόφαση του οικείου ∆/ντη ∆ασών µετά το πέρας των πρώτων 
2 µηνών να συνεχίσει να παρέχει τις υποστηρικτικές εργασίες στο Τµήµα ∆ασικών 
Χαρτογραφήσεων της ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης - Σηµείο Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικών 
Χαρτών, σε περίπτωση φόρτου εργασιών. 

2. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης των υποστηρικτικών εργασιών ορίζεται σε  πέντε (5) 
µήνες. 

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

   

Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

13.1 Eναλλακτικές προσφορές  δεν προβλέπονται.  
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13.2 Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά. 

13.3 Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του συµβατικού αντικειµένου των 
υποστηρικτικών εργασιών.   

13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για 12 µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών του εποµένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συµµετοχής. 

 

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας  υποβολής προσφορών 

 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 
Τρίτη 19.09.2017  και ώρα 10.00.  

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσµα  απορρίπτονται ως  µη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του 
παρόντος. 

 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις  

 

15.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή 
παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού και β) πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,  υπέρ 
του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 

 

15.2     Εγγύηση προκαταβολής ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

15.3    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα  
 

Η περίληψη διακήρυξης της παρούσας δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης καθώς και  τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης θα αναρτηθούν στον 
ιστότοπο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (www.damt.gov.gr).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
19. 

 

Άρθρο 17: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 

17.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή των εργασιών – µελετών, είναι κάτοχοι πτυχίου Β΄ τάξης και άνω 
στην κατηγορία 24 «∆ασικές µελέτες» του άρθρου µόνου του Π.∆. 541/1978 και που είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

 

17.2    Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

17.3   Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των σηµείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 
των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
µελετών.  

   

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισµού  

 

 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, 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 από τους 
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:  

18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 
(Α΄215). 

Η υποχρέωση αποκλεισµού προσφέροντος εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος 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 του προηγούµενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

18.1.2 α) 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 β) 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 στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις 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.  

18.1.3  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 εφαρµόζεται1 η παράγραφος 18.1.2.  

18.1.4 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α’ 
του ν. 4412/2016, 

(β) Ο προσφέρων 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 
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οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω 
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει 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 (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(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) 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) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των 
προσφερόντων 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) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων 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 79 του ν. 4412/2016,  

(η) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

18.1.5 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.   

18.1.6 Προσφέρων που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
18.1.1 και 18.1.4 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. Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων 
που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, 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. 

18.1.7 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. 

18.1.8 Προσφέρων που του 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 19 .  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

 

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται 
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να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε 
αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 

19.2. Τεχνική  και Επαγγελµατική Ικανότητα 

α. Υποψήφιοι Ανάδοχοι  

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

� Πτυχίο Β’ τάξης και άνω, που απαιτείται στην κατηγορία 24 «∆ασικές Μελέτες» του 
µόνου άρθρου του Π.∆. 541/1978, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 
25 του Ν.3889/10, τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 7 του Ν. 4164/13 και την 
παρ.ΙΓ του άρθρου 153 του Ν.4389/16 και προστέθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 27 του 
Ν.2664/98  

� Αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατάρτιση των ∆ασικών Χαρτών που θα αποδεικνύεται µε 
τις κατάλληλες συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν πάνω στο αντικείµενο 
της κατάρτισης των ∆ασικών Χαρτών και στη χρήση του λογισµικού των Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών τουλάχιστον 6 µηνών,  προκειµένου η κατάλληλη εµπειρία να 
συµβάλει στην εκτέλεση της σύµβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας (αρθ.75 παρ.4 & 
5 Ν.4412/16). 

� Κατάλληλο φορητό εξοπλισµό (φορητούς υπολογιστές) για κάθε συνεργάτη, για την 
χρήση της διαδικτυακής εφαρµογής της ΕΚΧΑ µε προεγκατεστηµένο το κατάλληλο 
λογισµικό  Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. 

β. Συνεργάτες αναδόχου  

Κάθε συνεργάτης του αναδόχου πρέπει να διαθέτει: 

� Ειδικότητα Π.Ε ∆ασολόγου  

� Εµπειρία σε διαδικασίες κατάρτισης δασικών χαρτών και στη χρήση του λογισµικού των 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών  

� Κατάλληλο φορητό εξοπλισµό (φορητό υπολογιστή), για την χρήση της διαδικτυακής 
εφαρµογής της ΕΚΧΑ µε προεγκατεστηµένο το κατάλληλο λογισµικό  Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 

Άρθρο 20: Περιεχόµενο  φακέλων προσφοράς 

 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία:  

20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 του παρόντος,  

β) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρόντος.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

  2.    ∆ελτίο Τεχνικής Ικανότητας, που θα περιέχει:  

Οργανόγραµµα µε έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής των παρεχόµενων 
υποστηρικτικών εργασιών του συντονιστή και της οµάδας, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών 
µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης κάθε µέλους της οµάδας 
µελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που αναλαµβάνει στην οµάδα των παρεχόµενων 
υποστηρικτικών εργασιών και το βαθµό επιτυχίας της, λαµβανοµένων, καθώς και στοιχεία για τη 
συνοχή της οµάδας των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών, από τα οποία να προκύπτει η 
δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή παροχή των 
υποστηρικτικών εργασιών. 

Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών, η 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης 
συµµετοχής. 

20.2      ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιλαµβάνει το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, το οποίο 
αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος και την προσφερόµενη έκπτωση. 

Η οικονοµική προσφορά συντίθεται από το σύνολο των Π.Ε. για την παροχή των υποστηρικτικών 
εργασιών. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την 
προσφερόµενη τιµή στο σύνολο του προϋπολογισµού, για την εκτέλεση της σύµβασης. Η οικονοµική 
προσφορά συντίθεται για το σύνολο της Υπηρεσίας Παροχής των υποστηρικτικών εργασιών.  

Το ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί του προϋπολογισµού του έργου, µπορεί να εκφράζεται 
µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις κατά τους 
όρους του  άρθρου 7 του παρόντος.  

 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύµβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές.  
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Άρθρο 22:  Αποδεικτικά µέσα (µη ύπαρξη λόγων αποκλεισµού, πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νοµιµοποίησης) 

 Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 
παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την 
έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον 
φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός 2 µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των 
δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός 6 µηνών. 

Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της παρούσας. 
Στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της 
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να 
ικανοποιούνται από κάθε µέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 19.2 και 
19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5.1 
ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

22.1 Σχετικά µε τον έλεγχο περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού: 

22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους µέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και 
στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς.  

Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισµού 
όπου είναι ασφαλισµένοι 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 (ΓΕΩΤΕΕ για τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν 
γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενηµερότητας 
για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες 
(φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε 
ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν 
σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας  από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 
µέλους ή χώρας.  

Οι Έλληνες µελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  

Για την περίπτωση β’2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
οικείου κράτους µέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι 
στην Ελλάδα, τα 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 έχει 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 µελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. 
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Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού3.  

Για την περίπτωση θ’4, πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 
µελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου 
επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης 
παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς 
και τα φυσικά πρόσωπα-µελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), 
τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, 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.  

22.1.4 Αν το κράτος µέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους µέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.  

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

22.2. Σχετικά µε τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών Β΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 24 «∆ασικές Μελέτες» του µόνου 
άρθρου του Π.∆. 541/1978,όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε  

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.  

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  προσκοµίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
του άρθρου 17.1 της παρούσας. 

22.2.2  Η Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:  

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 

Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια 
µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.  

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
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α. Υποψήφιοι Ανάδοχοι 

� Θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατάρτιση των ∆ασικών Χαρτών, και στη 
χρήση του λογισµικού των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών τουλάχιστον 6 µηνών, 
προκειµένου η κατάλληλη εµπειρία να συµβάλει στην εκτέλεση της σύµβασης σε κατάλληλο 
επίπεδο ποιότητας 

� Η εµπειρία στην κατάρτιση των δασικών χαρτών, και στη χρήση του λογισµικού των 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για τουλάχιστον 6 µήνες, θα αποδεικνύεται µε τις 
κατάλληλες συµβάσεις και κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το 
παρελθόν πάνω στο αντικείµενο της κατάρτισης των ∆ασικών Χαρτών, αλλά και στη χρήση 
του λογισµικού των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών σε οποιοδήποτε έργο της 
∆ασικής Υπηρεσίας (αρθ.75 παρ.4 & 5 Ν.4412/16). 

β. Συνεργάτες υποψηφίου αναδόχου  

Κάθε συνεργάτης του αναδόχου πρέπει να διαθέτει: 

� Ειδικότητα ∆ασολόγου (Π.Ε.)  

� Η εµπειρία στη χρήση του λογισµικού των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών αλλά και 
στη χρήση του λογισµικού των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών είναι ευθύνη του 
αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος για την επιπλέον εκπαίδευσή τους σε εξειδικευµένα 
θέµατα κατάρτισης δασικών χαρτών, πριν από την έναρξη της σύµβασης. 

22.2.4 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό µπορούν, για την εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

22.3.  Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. 

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 ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 

4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, 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 του διαγωνισµού 
και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, 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 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
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Άρθρο 23: Υπεργολαβία 

 

23.1  Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  

23.2   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

23.3  Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 της παρούσας 
για τους υπεργολάβους µε το Τ.Ε.Υ.∆.,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του. 

 

Άρθρο 24 – ∆ιάφορα 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχει εκδοθεί η υπ'αριθµ 53762/1038/11.05.2017 
Απόφαση χρηµατοδότησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.        

          

  Ξάνθη 04/09/2017 

   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Η Συντάκτρια                                     Ο εκτελών καθήκοντα ∆/ντή ∆ασών Ξάνθης 

 

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ                    ΜΟΥΧΤΑΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

   ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό      ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

               

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 9536/04.09.2017 Απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης.  
 
 
 

  
                                                 
 
 
 

 




