
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

  
1 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για το 

¨Εργο προστασίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης από την πευκοκάμπια με τη 

χρήση εναερίων μέσων (μέθοδος του αεροψεκασμού)¨ (CPV: 24452000-7) για τις 

ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης(NUTS:EL522) Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS:EL 51-EL52) 

έτους 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη συνολική αξία πενήντα εννέα χιλιάδες 
εννιακόσια ένα ευρώ και τριάντα λεπτών (59.901,30 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (13%) ή πενήντα τρείς 

χιλιάδες δέκα ευρώ (53.010,00€) χωρίς Φ.Π.Α 

Αναθέτουσα Αρχή 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή): 
(ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
NUTS EL522 

Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
και  

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Υπηρεσία Παρακολούθησης της 

Σύμβασης 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Παρασκευή ,            24/11/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 

Παρασκευή ,            24/11/2017 

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα 

Υποβολής Προσφορών: 

Πέμπτη,          7/12/2017 10.00 μ.μ. 

Ημερομηνία ώρα και τόπος αποσφράγισης 
Προσφορών (διεξαγωγής διαγωνισμού): 

Πέμπτη,          7/12/2017 10.00 μ.μ. 

26ης Οκτωβρίου 38-40,Τ.Κ. 54627 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

ΣΑΕΠ 508 με κωδικό έργου 2017ΕΠ50800004  0200 



ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

  
2 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ........................................................................................................................................................................... 4 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ........................................................................................................................................... 4 
1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................................................. 5 
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .................................................................................................................... 6 
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ....................................................................................................... 6 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................................................ 6 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ......................................................................................... 6 
6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ...................................................................................................................................... 6 
7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ................................................................................................................................... 7 
8. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................................................................................................. 7 
9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ............................................................... 7 
ΜΕΡΟΣ Β΄ ........................................................................................................................................................................... 9 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ......................................................................................................... 9 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .............................................................................................................. 10 

1.1 Δικαίωμα συμμετοχη  ς ....................................................................................................................................................... 10 
1.2 Κριτήρια επιλογής ............................................................................................................................................................. 10 

Α) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ................................................................................................. 10 
1.3 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων ............................................................................................................................ 10 
1.4 Αποκλεισμός υποψηφίων ................................................................................................................................................. 11 

2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ....................................................................................................................................................... 13 
2.1 Τόπος – Χρόνος υποβολής προσφορών .......................................................................................................................... 13 
2.2 Τρόπος υποβολής προσφορών ....................................................................................................................................... 13 
2.3 Σύνταξη και περιεχόμενο Προσφορών ............................................................................................................................. 14 
2.3.1 Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ................................................................... 14 
2.3.2 Υποφάκελος  με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: ........................................................................................... 15 
2.4 Ισχύς Προσφορών ............................................................................................................................................................ 17 
2.5 Πρoσφερόμεvη τιμή .......................................................................................................................................................... 17 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ .......................................................................................................................................................................... 19 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ .......................................................................... 19 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................... 20 

1.1 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ................................................................................................. 20 
1.2 Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών ........................................................................................................ 21 

2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΩΝ 80 ΚΑΙ 82 Ν.4412/16 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) ........................................... 22 
2.1 Φυσικά πρόσωπα: ............................................................................................................................................... 22 
2.2 Τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά: ............................................................................................................ 23 
2.3 Οι συνεταιρισμοί αλλοδαποί ή ημεδαποί ................................................................................................................. 24 
2.4 Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ..................................................... 24 
2.5 Διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη ............................................................................... 25 

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ................................ 25 
4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ...................................................................................................................................................................... 26 
5. ΣΦΑΛΜΑΤΑ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................... 27 
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ...................................................................................................................................................................... 27 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ......................................................................................................................................................................... 29 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................................................... 29 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ) ......................................................................................... 30 
2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ................................................................................................................................. 30 
3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................... 30 
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................................. 31 
5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ...................................................................................................... 31 
6. ΛΥΣΗ  – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................... 31 

6.1 Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (Άρθρο 133 Ν.4412/2016) ................................................................................. 31 
6.2 Καταγγελία-διακοπή εκτέλεσης σύμβασης ....................................................................................................................... 32 

7. ΑΜΟΙΒΗ-ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .................................................................................................................................. 32 
8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................................................................................................................... 33 
9. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ....................................................................................................... 33 
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ .................................................................................................................. 34 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................................................................. 36 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ................................................................................................................................................................... 36 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................................................. 36 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ................................................................................................................................................................... 44 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................... 44 



ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

  
3 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ................................................................................................................................................................... 47 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ............................................................................................................................. 47 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ................................................................................................................................................................... 49 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)................................................................................................. 49 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ .................................................................................................................................................................. 67 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ........................................................................................................................................ 67 
 

  



ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

  
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

  
5 

 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

 Οι διατάξεις: 

 

i. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016) 

ii. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 

εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων γιατι αφορα  όσον αφορά τα κατώτατα όρια 

εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.  

iii. Του Ν.4446/16 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

iv. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

v. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

vi. Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

vii. Του Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

viii. Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

ix. Του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013. 

x. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

xi. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

xii. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

xiii. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

xiv. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» 

xv. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων”» 

xvi. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/1988 (ΦΕΚ 65
Α
) «Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε έργα…» 

xvii. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της χώρεας» 

(ΦΕΚ 289/τ.Α’/1979) και ιδίως του άρθρου 16. 

xviii. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτέχνικών έργων».  

xix. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010), με το Ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α/27-5-16) και το Ν. Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 
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Α/19-05-2017 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ) 

 

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (NUTS:EL 522) 26ης Οκτωβρίου 38-40, Τ.Κ. 

54627, ΤΗΛ. 2310508661 & 2313309036, www.dast-the@damt.gov.gr, 

 

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

26ης Οκτωβρίου 38-40,  Τ.Κ. 54627 (Θεσσαλονίκη) 

Τμήμα Δασοτεχνικών Έργων  
               /2017  10.00 π.μ. 

 

 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 508 Π.Δ.Ε 2017 με Κωδικό Έργου 2017 ΕΠ50800004  0200. 

 

 

 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι: 

 

Η προμήθεια δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα λίτρων (2.790lt) βιολογικού σκευάσματος  για την 

καταπολέμηση της πευκοκάμπιας για τις ανάγκες κάλυψης δια αεροψεκασμού δεκατριών χιλιάδων 

οκτακοσίων στρεμμάτων (13.800στρ.)  του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας του 

Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Λεπτομερής περιγραφή των χαρακτηριστικών του σκευάσματος δίδεται στο 

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων στο Παράρτημα Ε’ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

19,00 € 2.790 lt 53.010 € 

 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 

και συγκεκριμένα η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα όγκου (λίτρο) σκευάσματος.  

 

http://www.dast-the@damt.gov.gr/
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7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη:  

 Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.damt.gov.gr (Ενότητα Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί), 

 Στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ 

αλλά και στο 

 ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 

 

 Επίσης, θα κοινοποιηθεί  

 Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Αθηνών και Θεσσαλονίκης για ενημέρωση των μελών του 

 

 Τέλος, η απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του 

Δασαρχείου Θεσσαλονίκης ΑΔΜ-Θ. 

 

8. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

I. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της (Α’-Ε’: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

Τ.Ε.Υ.Δ.,ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

II. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 Συμπληρωμένο με τα στοιχεία του διαγωνισμού το οποίο θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΘ 
μαζί με την παρούσα διακήρυξη σε μορφή αρχείου .pdf  και επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc και η 
συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική. Το ΤΕΥΔ (χωρίς την αναφορά του αριθμού διαδικτυακής 
ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ) περιλαμβάνεται και ως Παράρτημα της παρούσας. 

III. Tο Σχέδιο της Σύμβασης  

IV. Η Τεχνική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα. 

V. Η Οικονομική Προσφορά του Οικονομικού Φορέα. 

 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

I. Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρης πρόσβαση στους δικτυακούς 

τόπους που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 7:  

II. Aιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά είναι δυνατόν να διατυπώνονται από όλους τους ενδιαφερομένους και εφόσον κάτι τέτοιο 

γίνεται εγκαίρως και το πολύ έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η 

Αναθέτουσα αρχή παρέχει απαντήσεις ή τις ανάλογες διευκρινίσεις. 

 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως ως «Ερωτήματα σχετικά με το 
Διαγωνισμό προμήθειας βιολογικού σκευάσματος καταπολέμησης της πευκοκάμπιας  στο Π.Δ.Θ. για το έτος 
2017». Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται 
και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: tede-the@damt.gov.gr, χωρίς όμως η 
δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήματα 
και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. 
Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Δασαρχείου. 
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Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δε θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της 

Διακήρυξης . Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στη 

παρούσα παράγραφο των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών  διευκρινίσεων συνάγεται ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του υπό προμήθεια 

είδους. 

 

Λήψη πληροφοριών:  

Tμήμα Δασοτεχνικών έργων, Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Μ.Θ.  

 

(Πληροφορίες):  

 

Φάσσας Θωμάς(Προϊστάμενος Τμήματος) 2310508661  & 2313309049  e-mail:  tede-the@damt.gov.gr). 

Πέτρος Παπαδημητρίου,  τηλ: 2313 309047 email: ppapadim@damt.gov.gr, 

 

  

mailto:tpdy@damt.gov.gr
mailto:ppapadim@damt.gov.gr
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

1.1 Δικαίωμα συμμετοχη  ς 

 

i. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων), 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 

 

και τα οποία ασκούν νόμιμα το εμπόριο και τη διακίνηση γεωργικών φαρμάκων,εντομοκτόνων και 

συναφών προϊόντων και γενικότερα δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του 

παρόντος διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό δε θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν 

έκπτωτοι με αμετάκλητη απόφαση κατά το παρελθόν για σχετικά αδικήματα. 

 

ii. Επισημαι  νεται ο  τι κα  θε διαγωνιζο  μενος, φυσικο   η   νομικο   προ  σωπο, δεν μπορει   να μετε  χει σε περισσο  τερες 

της μιας προσφοράς. 

iii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

iv. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 

1.2 Κριτήρια επιλογής 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής: 

 

Α) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Ειδικότερα να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα  όπως αυτή περιγράφεται στην ως άνω 

παράγραφο 1.1,  

Απαιτείται πρόσφατο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του 

Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους, το οποίο προσκομίζεται μετά την 

προσωρινή κατακύρωση ως δικαιολογητικό μειοδότη σύμφωνα 

1.3 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 του  Ν.4412/16 
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1.4 Αποκλεισμός υποψηφίων  

  

I. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/16 

ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: (άρθρο 73 Ν.4412/2016) 

 

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 (ЕЕ С 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (A' 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 (ЕЕ L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη 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 ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

II. Επίσης,αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
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απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

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. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. 

 

III. Τέλος, η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται 

στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,  

β)εάν ο οικονομικός φορέας 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, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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 ο οικονομικός φορέας 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, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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, 

η) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του. 

θ)Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των 

παραγράφων 3.1 έως 3.3 ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει 

λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 

αποκλείεται από το διαγωνισμό.  
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2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες 

από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.  

2.1 Τόπος – Χρόνος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με 

παραλήπτη το: «Tμήμα Δασοτεχνικών Έργων, Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Μ.Θ, 5ος όροφος» στην 

εξής διεύθυνση: «26ης Οκτωβρίου 38-40, Τ.Κ. 54627 Θεσ/νίκη,  , το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 

7/12/2017 στις 10.00 μ.μ. 

Οι προσφορές επίσης, μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω Δ/νση και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

Υπηρεσία, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται. 

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

Υπηρεσίας. 

Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση εκπρόθεσμης 

υποβολής των προσφορών 

2.2 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο.  

Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση, τηλέφωνο 

και αριθμό τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του διαγωνιζομένου, καθώς επίσης και τις ενδείξεις:  

 

 

 

Προσφορά 

Διακήρυξη  

Ανοικτός συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια βιολογικού σκευάσματος (CPV: 

24452000-7) καταπολέμησης της πευκοκάμπιας στο περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Π.Δ.Θ.) για 

το έτος 2017 για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης(NUTS:EL522) της Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS:EL 

51-EL52) 

 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης  

Τμήμα  Δασοτεχνικών Έργων 

26ης Οκτωβρίου 38-40, Τ.Κ. 54627 Θεσ/νίκη 

Ημερομηνία Διαγωνισμού:   Πέμπτη, 7/12/2017 ώρα 10.00 π.μ. 

 Στοιχεία αποστολέα (προσφέροντος) : 

- Επωνυμία ........... 

- Διεύθυνση ........... 

- Αριθμός τηλεφώνου ............ 

- Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ............... 

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ................... 

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» 
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2.3  Σύνταξη και περιεχόμενο Προσφορών 

 

Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ειδικότερα δυο (2) επί μέρους 

Υποφάκελοι, ανεξάρτητοι, κλειστοί και σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του υποψηφίου και κολλητική 

ταινία, ως εξής: 

2.3.1 Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

που περιέχει τα παρακάτω:  

 
Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

I. Ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, προς απόδειξη ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 

του Ν. 4412/2016 που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσας και για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,β) πληροί τα κατά περίπτωση σχετικά κριτήρια 

επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με  τα άρθρα 75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση, τηρεί 

τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 θα 

υποβληθεί: 

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) που 

ορίστηκε με την απόφαση 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών (Α'75), 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ),  το  ΤΕΥΔ που αφορά στον διαγωνισμό χρησιμοποιώντας  είτε  α) το 

σχετικό έγγραφο του παραρτήματος Δ’ είτε β) το αρχείο μορφής .doc που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Α.Δ.Μ.Θ μαζί με την παρούσα διακήρυξη.  

 

 

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ σημειώνονται τα εξής: 

 

 Θα συμπληρωθούν τα μέρη II και ΙΙΙ υποχρεωτικά 

 Στο μέρος IV θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά: το πεδίο 1 του Τμήματος Α «Καταλληλότητα», δεν 

απαιτείται η συμπλήρωση άλλων πεδίων στο μέρος IV. 

 Επίσης δεν απαιτείται η συμπλήρωση του μέρους V 

 

 Το ΤΕΥΔ  υπογράφεται από το φυσικό/α πρόσωπο/α τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δηλαδή: α) όλοι 

οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.)  

β) όλοι οι διαχειριστές και ομόρυθμοι εταίροι των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και γ) ο πρόεδρος 

και ο διευθύνων συ  μβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 

 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του Τ.Ε.Υ.Δ., υπογράφουν στο Μέρος VI «Τελικές Δηλώσεις» του ίδιου ΤΕΥΔ και όχι διαφορετικού για 

κάθε υπογράφοντα 
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II. Επίσης προς απόδειξη της νομιμότητας της εκπροσώπησης θα πρέπει να υποβληθούν κατά περίπτωση: 

 

Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων αυτού, 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις αυτών.  

Παραστατικά και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του Πρόεδρου και του  

Διευθύνοντος Συμβουλίου της Α.Ε., καθώς και των υπολοίπων προσώπων που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

 

Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την 

επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 

 

 

Β) Τεχνική προσφορά  

 

Στον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά που 

θα πρέπει να περιέχει τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

 

 Τεχνική προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνονται τεχνική έκθεση με τα χαρακτηριστικά του υπό 

προμήθεια σκευάσματος και όλα τα έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν την νόμιμη κυκλοφορία 

και διακίνηση του (απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας, κ.τ.λ.) σύμφωνα με την παρούσα και το 

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων: 

 

I. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει: 

 

 Την χώρα καταγωγής του προϊόντος 

 ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της  διακήρυξης, των τεχνικών απαιτήσεων και ότι τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

 Η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές . 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, τα σχετικά με την τεχνική προσφορά 

στοιχεία  πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 

θα απορρίπτεται. 

 

2.3.2 Υποφάκελος  με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

 
Σε αυτόν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η 

οποία θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως,τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά 

στοιχεία της προσφοράς ήτοι:   

 

Οικονομική προσφορά που θα έχει συνταχθεί βάσει του υποδείγματος που περιέχεται στην ενότητα 

«Παραρτήματα» της παρούσας διακήρυξης. 
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. 

 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται ανά λίτρο (lt) προσφερόμενου είδους υποχρεωτικά σε ευρώ και 

πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη 

σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.  

 

 Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια 

των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας.Για τη σύγκριση των 

προσφορών θα ληφθεί υπόψιν το κριτήριο κατακύρωσης. 

 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά θα απορρίπτεται  

 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς ή άλλων οικονομικών 

στοιχείων (πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 1.2) στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά».  

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 

τον υποψήφιο, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, δηλ. η Επιτροπή 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. 

 

Ο κάθε υποφάκελλος θα περιλαμβάνει δυο υποφακέλους ένα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ένα «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα 

φέρουν εξωτερικά πέραν των ενδείξεων «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου  

Τέλος, στον κάθε υποφάκελο θα περιέχεται διαβιβαστικό στο οποίο θα αναφέρονται τα περιλαμβανόμενα σε 

αυτόν στοιχεία και έγγραφα. 

 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ζητήσει την ακύρωση όρου της διακήρυξης βάσει του Ν. 4412/2016, ή εφόσον 

έχουν απορριφθεί οι σχετικές προσφυγές, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι μετά από 

αίτημα-πρόσκληση του αρμοδίου οργάνου μπορούν να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

επτά (7) ημερών 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. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις 

ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση 

ιδίως όσα από αυτά διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016. Από τις διευκρινίσεις, οι 

οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

Αvτιπρoσφoρές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 
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Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να 

έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.  

 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την 

παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 

υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή 

φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει 

κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια 
πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει 

των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη,ανακαλείται αμέσως. 

 

Ειδικά για τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που τυχόν υποβληθούν θα γίνονται δεκτά απλά 

φωτοαντίγραφα τους αλλά θα πρέπει αυτά υποχρεωτικά να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία 

των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του Ν.4412/16 η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί 

από κάθε προσφέροντα ή υποψήφιο, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλει όλα ή ορισμένα από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό κριθεί 

απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4 Ισχύς Προσφορών 

 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών 

ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά 

τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 

ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής 

προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της 

Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό.  

2.5 Πρoσφερόμεvη τιμή  

 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:  
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• Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

•  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Η τιμή μονάδος θα είναι σε ΕΥΡΩ. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει 

η διακήρυξη καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά 

έξοδα κλπ) καθώς και όλα τα έξοδα έως την παράδοση των ειδών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, βαρύνει 

τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

 

Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν 

ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεν δικαιούνται, κατά τη 

γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να 

τροποποιήσουν τους αρχικούς. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

 

Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία: 

1. Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς. 

Μονογράφονται οι φάκελοι α) δικαιολογητικών συμμετοχής και β) οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής αποσφραγίζονται κατά το στάδιο αυτό ενώ οι φάκελοι οικονομικών προσφορών 

δεν αποσφραγίζονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εκτός αν είναι διαφορετική η κρίση της Επιτροπής. 

2. Σφραγίζονται και μονογράφονται από την επιτροπή, ανά φύλλο, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

που υπεβλήθησαν. Καταχωρούνται οι προσφέροντες και τα δικαιολογητικά τους, σε κατάσταση η οποία 

υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, η ΕΔΔ εισηγείται / 

γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων συντάσσεται το Πρακτικό της αποσφράγισης - αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, ενώ ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους 

φακέλους οικονομικών προσφορών παραμένουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

3. Το Πρακτικό υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά το πέρας της διαδικασίας της συνεδρίασης το 

Πρακτικό και η απόφαση έγκρισης/απόρριψης αυτού κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες και σε όποιον έχει 

έννομο συμφέρον. 

4. Μετά την έκδοση της άνω απόφασης και στην καθορισθείσα από την Επιτροπή Διαγωνισμού ώρα και 

ημέρα  τα μέλη της συνέρχονται για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Οι 

σφραγισμένοι φάκελοι οικονομικών προσφορών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες 

με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών γίνεται 

έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο 

κατακύρωσης.  

5. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών 

προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινών 

μειοδοτών), το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης. 

Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την κατά τα προβλεπόμενα απόφαση έγκρισης/απόρριψης του 

Πρακτικού για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού, όπου περιέχεται και Πίνακας των προσωρινών μειοδοτών 

οι οποίοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των άρθρων 80 και 82 του 

Ν.4412/16 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) πριν την έκδοση της οριστικής  απόφασης κατακύρωσης.  

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 του 4412/2016 «Η αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να 

γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.  

 

6. Σε περίπτωση που δικαιούμενος συμμετέχων δεν παραστάθηκε στη διαδικασία αποσφράγισης, τότε  

μπορεί να λάβει γνώση των εξής στοιχείων και μόνο μετά από έγγραφη αίτησή του προς την Υπηρεσία: 

α) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και των δικαιολογητικών συμμετοχής, εκτός των στοιχείων που 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, εντός τριών (3) ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών. 

β) των τιμών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών εντός τριών (3) 

ημερών από την αποσφράγιση αυτών. 
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1.2 Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

 

Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων 

σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες (ενδεικτικά απαριθμούμενες περιπτώσεις) οι προσφορές που: 

 

 Στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη 

εκτιμήσεως, περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους 

(μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ). 

 Που εμφανίζουν τιμές-οικονομικά στοιχεία σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς 

 Αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, θέτει όρο αναπροσαρμογής 

 Αποτελούν εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της 

προμήθειας ειδών ή είναι υπό αίρεση 

 Δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη 

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά το κριτήριο κατακύρωσης. Η 

κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο που το πληρεί, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών με αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μπορεί 

κατά περίπτωση να προτείνει κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 

κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

οικονομικό φορέα. 

 

Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσότερων ισότιμων οικονομικών προσφορών, αυτών δηλαδή που έχουν την 

ίδια τιμή για την επιλογή αναδόχου διενεργείται κλήρωση στην οποία παρίσταται η ΕΔΔ μαζί με τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.Η κλήρωση μεταξύ ισότιμων προσφορών διενεργείται στην περίπτωση 

που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 

90 παρ.1 του Ν.4412/16). 

 

Οι πρoσφoρές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχvικής 

προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης 

απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄ αυτής 

ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

 

Η Α.Δ.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που ο εν λόγω διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό 

του ή εν μέρει να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενημερώνονται 

μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή άλλου πρόσφορου μέσου, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης 

της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι 

αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του 
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διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται 

η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. Μαζί με τις απόφασεις που εγκρίνονται 

σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού αποστέλλονται και τα σχετικά πρακτικά. 

 

2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΩΝ 80 ΚΑΙ 82 Ν.4412/16 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, την ενημέρωση των συμμετεχόντων περί της εκδοθείσας σχετικής 

απόφασης, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής  ενστάσεων ή την, σε περίπτωση 

υποβολής τους, εξέτασή τους από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), ειδοποιείται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να 

υποβάλλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται πιο κάτω, 

ως αποδεικτικά στοιχεία της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του 

Ν. 4412/16 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του ίδιου Νόμου. 

ως εξής: 

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και τις 

ενδείξεις του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 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. 

 

2.1 Φυσικά πρόσωπα: 

 

1. Αντίγραφο αποσπάσματος ποινικού μητρώου,δικαστικής χρήσης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1.4 του μέρους Β’ της 

παρούσας Διακήρυξης 

 

2. Πιστοποιητικό/α αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει: 

 
ότι τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής 

του φακέλου δικαιολογητικών μειοδότη (κατακύρωσης): 

 
Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

3. Πιστοποιητικό/α από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

 τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής 
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των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 

σχετικά με: 

 

 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής),δηλαδή τόσο των ιδίων των 

εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχομένως απασχολούν   

 τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  

 

4. Πιστοποιητικό/α του οικείου Επιμελητηρίου, ως απόδειξη του κριτηρίου επιλογής της παραγράφου 

1.2 του μέρους Β’ της παρούσας με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και 

αφ’ετέρου το ειδικό επάγγελμα τους και ότι αυτή ισχύει: 

 

τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ως άνω είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 

αυτά δεν καλύπτουν τα αναφερόμενα στα ανωτέρα σημεία 1-3 της παρ.2.1, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 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 καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις, ενώ θα υποβάλονται υποχρεωτικά με τα «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης». 

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με 

τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού 

προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα 

συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του 

Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

 

2.2 Τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά: 

 

1. Τα παραπα  νω δικαιολογητικα   της παρ. 2.1 και επιπροσθέτως.  

 

2. Πιστοποιητικο  /α αρμο  διας δικαστικη  ς η   διοικητικη  ς αρχη  ς ε  κδοσης του τελευταίου τριμη  νου, πριν απο  

την κοινοποι  ηση της ως α  νω ειδοποι  ησης, απο   το οποι  ο να προκυ  πτει ο τι δεν τελου  ν υπο   κοινη   

εκκαθα  ριση του Ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. Α’ 37/1920), ο  πως εκα  στοτε ισχυ  ει, η   α  λλες ανα  λογες καταστα  σεις 

(μο  νο για αλλοδαπα   νομικα   προ  σωπα) και, επι  σης, ο  τι δεν τελου  ν υπο   διαδικασι  α ε  κδοσης απο  φασης 

κοινη  ς η   ειδικη  ς εκκαθα  ρισης των ανωτε  ρω νομοθετημα  των η   υπο  α  λλες ανα  λογες καταστα  σεις (μο  νο για 

αλλοδαπα   νομικα   προ  σωπα). 

 

3. Ειδικο  τερα, τα ανωτε  ρω νομικα   προ  σωπα πρε  πει να προσκομι  ζουν:  

 

α) για όλους τους διαχειριστε  ς, στις περιπτω  σεις των εταιρειω  ν περιορισμε  νης ευθυ  νης (Ε.Π.Ε.), 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) 

β) για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους (Ο.Ε. και Ε.Ε) και  

γ) για τον προ  εδρο και διευθυ  νοντα συ  μβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),  
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απο  σπασμα ποινικου   μητρω  ου η   α λλο ισοδυ  ναμο ε  γγραφο αρμο  διας διοικητικη  ς η   δικαστικη  ς αρχη  ς 

της χω  ρας εγκατα  στασης (δικαστικής χρήσης), απο   το οποι  ο να προκυ  πτει ο  τι τα ανωτε  ρω προ  σωπα 

δεν ε  χουν καταδικαστει   με αμετα  κλητη δικαστικη   απο φαση, για κα  ποιο απο   τα αδικη  ματα της παρ. 

3.1 της παρούσας Διακήρυξης  

 

4. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που θα αφορούν όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο 

σε αυτές προσωπικό. 

 

5. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.)  θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 

Επισημαίνεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 7α.1.ια   και 7β.12 του Ν. 1892/1990 (A’ 101/1990). 

 

2.3 Οι συνεταιρισμοί αλλοδαποί ή ημεδαποί 

 

1. Τα παραπα  νω κατά περίπτωση δικαιολογητικα   της παρ. 2.1 

 

2. Βεβαι  ωση αρμο  διας αρχη  ς ο τι ο Συνεταιρισμο  ς λειτουργεί νο  μιμα. 

 

2.4 Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

 

1. Τα παραπα  νω κατα   περι  πτωση δικαιολογητικα  , για κα  θε οικονομικό φορέα που συμμετε  χει στην 

Ένωση / κοινοπραξι  α. 

 

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην Ένωση 

– Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα 

δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.  

 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 

υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.  

 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 

 

Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. 

 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλείψεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών, 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. 
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2.5 Διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη 

 

Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του 

διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και 

με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα 

Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης. 

Εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού η οποία μαζί με το πρακτικό της σχετικής 

συνεδρίασης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά ή με άλλο πρόσφορο μέσο σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 

Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης σημειώνονται τα εξής: 

 

Αν ο προσωρινός Ανάδοχος: 

 

Α) Προσκομίσει δικαιολογητικά από τον έλεγχο των οποίων διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή (παρ.3 άρθρου 103 Ν.4412/16) 

 

Β) Δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

προβλεπόμενων στην παρ. 4.2 της παρούσας δικαιολογητικών (παρ. 4 άρθρου 103 Ν.4412/16) 

 

Γ) Προσκομίσει νομίμως και εμπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά από τα οποία όμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, (παρ.3 άρθρου 

103 Ν.4412/16) 

 

Τότε: 

Κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 στην ως άνω περίπτωση Α,  η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου που περιγράφεται στην παρ. 5 του μέρους Α΄της 

παρούσας,χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες αντίστοιχα: α) δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, β) δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση γ) δεν αποδείξει ότι πληροί τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τότε η διαδικασία ματαιώνεται. 

 

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από την Αναθέτουσα αρχή,αυτή κοινοποιείται μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο 

 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενστάσεων και 

άλλων τυχόν βοηθημάτων και μέσων . 
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β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του 

ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει ειδική έγγραφη πρόσκληση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, υποβάλλοντας ως εξής την προβλεπόμενη από τον 

Νόμο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή 

κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν  και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται πριν την 

υπογραφή του συμφωνητικού να υποβάλλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και με διάρκεια 

ισχύος μέχρι 31-12-2018 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει τα εξής: 

- Την ημερομηνία έκδοσης  

- Τον εκδότη 

- Την Αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται: Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 

- Τα στοιχεία της Διακήρυξης: Διακήρυξη αρ. .................../2017: «  Δημόσιος Ανοικτός συνοπτικός 

διαγωνισμός για την προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για το: Έργο Προστασίας του Περιαστρικού 

Δάσους Θεσσαλονίκης από την πευκοκάμπια με τη χρήση εναεριων μέσων (μέθοδος 

αεροψεκασμού)» 

- Τον αριθμό της εγγύησης 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

- Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.  

- Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

- Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διηζήσεως. 

-  Αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό αυτής ολικά ή 
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μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς 

το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από 

την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, τυχόν παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου που σχετίζονται με 

την παραλαβή.  

Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 

Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, που 

αναγράφονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και του υποδείγματος του Παραρτήματος, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

Στην περίπτωση που η πληρωμή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής 

παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, ή προσέλθει χωρίς να υποβάλλει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος 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 περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 

5. ΣΦΑΛΜΑΤΑ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σχετικά με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών με αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μπορεί κατά περίπτωση να προτείνει: 

 

I. Ματαίωση είτε της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης είτε της διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ.1-2 του άρθρου 106 του Ν.4412/16 

και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου. 

II. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, ακύρωση μερικώς της διαδικασίας ή 

ανάλογη αναμόρφωσή της ή επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη (παρ.3 άρθρου 106 του Ν.4412/2016) 

III. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας 

σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, 

εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 

αυτών (παρ.5 άρθρου 106 του Ν.4412/2016). 

 

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

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 
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άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται σε φάκελο που θα περιλαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό ενδείξεις με τα εξής 

στοιχεία παραλήπτη: Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 

γνωμοδότησης της ως άνω Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, 

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 υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή.   
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ) 

 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης και της σχετικής 

πρόσκλησης,υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικό, ενδεικτικό κείμενο του οποίου 

επισυνάπτεται στην ενότητα «Παραρτήματα» της παρούσας. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της 

σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του. 

 

Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον 

εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για 

όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του 

Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του 

Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

 

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον 

αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του 

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε 

συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

2.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  i) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, ii) οι όροι της 

σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για την παρακολούθηση, παραλαβή του αντικειμένου και πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου της σύμβασης αρμόδια είναι η Επιτροπή ανάθεσης, εκτέλεσης μικροεργολαβιών και εκτέλεσης 

δασοτεχνικών έργων-εργασιών δι αυτεπιστασίας, προμηθειών πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών, παράδοσης και 

παραλαβής αυτών και των γενόμενων εργασιών και μετουσιώσεως των υλικών η οποία προβλέπεται από την παρ. 4 

του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81.   

Το παραπα  νω ο  ργανο μπορεί να εισηγείται την επιβολη   κυρω  σεων στον Ανάδοχο, σε περι  πτωση συμπεριφορα  ς του 

αντι  θετης προς τα αναφερο  μενα στην συ  μβαση.  

Η Επιτροπή Παραλαβής θα μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς τον Ανάδοχο, δίνοντας συγκεκριμένες 

οδηγίες και κατευθύνσεις. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της διαδικασίας 

εκτέλεσης της σύμβασης. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο πρέπει να 

επανορθώνεται από αυτόν,μέσα σε εύλογη προθεσμία και μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των υπό προμήθεια 

ειδών ως προς την κάλυψη των αναγκών. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των ειδών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 



ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

  
31 

 

Η παράδοση του σκευάσματος θα πραγματοποιηθεί κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 σε χώρο που θα υποδειχθεί από 

το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.  

  

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016  

 

5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

Α. Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε  δικαίωμα 

του που απορρέει απ’ αυτή (άρθρο 203 του Ν.4412/2016): 

 α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

 β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 

αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους 

ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματα του που προκύπτουν από αυτη  . 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 

203,218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

 

6. ΛΥΣΗ  – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.1 Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (Άρθρο 133 Ν.4412/2016) 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει μια 

δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
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που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη 

για τη λειτουργία της Ε.Ε.). 

6.2  Καταγγελία-διακοπή εκτέλεσης σύμβασης 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής,  να καταγγείλει την 

παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν εάν ο Ανάδοχος: 

 

 Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή 

τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

 Δεν υλοποιεί την παράδοση των υλικών με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός 

του. 

 Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς 

την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος 

παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την 

παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από το 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο 

της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ 

ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.Το συντομότερο δυνατό μετά την 

καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους των υλικών, 

καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή 

αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο 

μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

 Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς να 

απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, εφόσον προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας. Προς τούτο θα 

ειδοποιήσει τον Ανάδοχο δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα. 

  Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. σε περίπτωση 

καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός αυτής ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο 

εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών που αφορά η παρούσα Διακήρυξη. Στη περίπτωση 

αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας 

αρχής. Επιπλέον ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση 

 

 

7. ΑΜΟΙΒΗ-ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή της αξίας του προϊόντος στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του από την Επιτροπή Παραλαβής που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:  

α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του Αναδόχου), 

β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,  

γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τις πιστώσεις του έργου με ενάριθμο 2017ΕΠ50800004 
ενταγμένου στη ΣΑΕΠ 508 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017. Μετά την 
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συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών , ο φάκελος θα κατατεθεί στην αρμόδια 
οικονομική υπηρεσία για την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση εντολής πληρωμής στο 
όνομα της αναδόχου εταιρείας. 

Ο υπεύθυνος λογαριασμού αφου λάβει την υπογεγραμμένη εντολή πληρωμής, θα καταβάλλει την 
δαπάνη μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ και την έκδοση ηλεκτρονικής τραπεζικής εντολής σε βάρος τηρούμενου 
λογαριασμού του έργου στην ΤτΕ με πίστωση του δηλωθέντος λογαριασμού καταθέσεων του 
δικαιούχου.  
Στο καθαρό ποσό της αξίας των προς προμήθεια ειδών γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
4%(λοιπές προμήθειες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 64 του Ν. 4270/14, και βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Αναδόχου. 
Επίσης, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ(τέλη χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου) (παρ.7 
άρθρο 375 Ν.4412/2016) και όμοια κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και 
κάθε άλλη κράτηση που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 

 

1. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή αντιπροσώπων ή 

προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες 

υποχρεώσεις. 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει το είδος σε αγαθή και πλήρη συνεργασία με τις υπηρεσίες της 

Αναθέτουσας Αρχής 

4. Αν ο Ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια μη κατάλληλου σκευάσματος, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

5. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του υπό προμήθεια είδους πάνω από ένα μήνα ως προς τη 

συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση 

και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για το σύνολο της προμήθειας. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής όλα τα 

εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 

μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και αφορούν 

σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Αναδόχου. 

7. Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 

τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 

αποδεδειγμένης συμπεριφοράς του που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με 

την εκτέλεση της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβασης. 

 

9.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 

i. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την 
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έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, 

χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού 

Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην 

περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για 

την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 

υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν 

εκχωρήθηκε.  

 

ii. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Οι οικονομικοί φορείς επιτρέπεται να αναθέσουν οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους μόνον 

εφόσον δεν στηρίζονται στην ικανότητα αυτών για την απόδειξη της τεχνικής και χρηματοοικονομικής 

τους επάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 78 του Ν. 4412/2016.   

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 

αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 

νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε 

κάθε περίπτωση απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής για την 

αντικατάσταση υπεργολάβου. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 1.4 του μέρους Β΄ και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2 του μέρους Γ΄της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να 

μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει 

τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η Αναθέτουσα Αρχή 

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις 

που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 

οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
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Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, οι εκάστοτε 

διευκρινιστικές σχετικές οδηγίες του Υπ. Ανάπτυξης, καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ : ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ).  
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Θεσσαλονίκη,  

Αρ. πρωτ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

Προμήθειας βιολογικού σκευάσματος για το: ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ). 
 

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ....................., του μηνός…………………., του έτους 2017, ημέρα ..................., στο 
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 38-40, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι 
 

Αφενός 

 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 38-40, με Α.Φ.Μ. 997612629 & Δ.Ο.Υ. Ζ’ 
Θεσσαλονίκης, και συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Αγγελίδου Ελένη, Δασολόγο, που 
στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»  
 

και αφετέρου 

 

η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» που εδρεύει 
στην………………………… (περιοχή), ………………………………… (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, με Α.Φ.Μ. .................... &  
Δ.Ο.Υ. ......................, τηλ. ................., φαξ ..............., που συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα 
εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που στο εξής 
χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος», 
 

και έχοντας υπόψη: 

 

Την αρ. πρωτ.         απόφαση, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του Ανοικτού συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για το ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ) που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Προμήθεια»,  
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης – Προδιαγραφές 

 

Με την παρούσα Σύμβαση το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης αναθέτει στον Ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται και 
αναλαμβάνει, να προμηθεύσει  (χιλιάδες λίτρα) του εξειδικευμένου βιολογικού σκευάσματος με την ονομασία για το 
ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 
ΜΕΣΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ) με τιμή ……… (χχχχχ€/λίτρο)  
 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Χχχχχχχ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

Χχχχχχχχχχ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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Χχχχχχχχ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 

Χχχχχχχχχχχ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 

Άρθρο 2 

Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες 

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι σύμφωνα:  
 

1. Τις Ορισθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης  
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές  της κατατεθείσας τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου  

 

Άρθρο 3 

Χρόνος-τόπος παράδοσης σκευάσματος 

 

Η παράδοση του προϊόντος θα γίνει μετά από συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, από την ημέρα 
υπογραφής της Σύμβασης και το αργότερο μέχρι και την   30/9/2018. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Ανάδοχος θα παραλείψει να παραδώσει το προϊόν που του 
παραγγέλθηκε και παραδώσει αυτό με καθυστέρηση, η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις 
τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής της εκάστοτε Υπηρεσίας κατά του Αναδόχου. 
 
Η παράδοση θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αρμόδια 
Υπηρεσία.  
 

Άρθρο 4 

Διάρκεια της Σύμβασης 

Το χρονικό διάστημα προμήθειας του σκευάσματος αφορά το διάστημα, από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης μέχρι την παράδοση του σκευάσματος. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του σκευάσματος. 

 Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική και 
ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.  

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβληθήκαν τυχόν 
κυρώσεις η εκπτώσεις.  

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη. 

 Η εκτέλεση των προμηθειών, στην οποία αφορά η παρούσα Διακήρυξη, διακόπτεται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους 
σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας του σκευάσματος, 
στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δασαρχείου 
Θεσσαλονίκης.. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση 
προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

 
Άρθρο 5 

Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προμήθειας 

 

Η παρακολούθηση, παραλαβή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει με 
ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.Τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής θα εκδοθεί 
εντός 5 ημερών από την παραλαβή του εκδιδομένου τιμολογίου. 
Το παραπάνω ο ργανο μπορεί να εισηγείται στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. την επιβολή κυρώσεων στον Προμηθευτή, 
σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση. 
Η Επιτροπη   Παραλαβής  μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς τον Ανάδοχο, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες 
και κατευθύνσεις. 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της προμήθειας. Κάθε 
ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν,μέσα σε 
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εύλογη προθεσμία και μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 
 

Άρθρο 6 

Αμοιβή Προμηθευτή 

 

Η αμοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των …………..Ευρώ (………€) χωρίς Φ.Π.Α. και …………..Ευρώ (………€)  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%). 
 

Άρθρο 7 

Τρόπος Πληρωμής Προμηθευτή 

 

1. Η πληρωμή της αξίας του προϊόντος στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:  
α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του Αναδόχου), 
β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,  
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
     Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τις πιστώσεις του έργου με ενάριθμο 2017ΕΠ50800004 
ενταγμένου στη ΣΑΕΠ 508 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017. Μετά την 
συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών , ο φάκελος θα κατατεθεί στην αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία για την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση εντολής πληρωμής στο όνομα της 
αναδόχου εταιρείας. 

3. Ο υπεύθυνος λογαριασμού αφου λάβει την υπογεγραμμένη εντολή πληρωμής, θα καταβάλλει την 
δαπάνη μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ και την έκδοση ηλεκτρονικής τραπεζικής εντολής σε βάρος τηρούμενου 
λογαριασμού του έργου στην ΤτΕ με πίστωση του δηλωθέντος λογαριασμού καταθέσεων του 
δικαιούχου.  

4. Στο καθαρό ποσό της αξίας των προς προμήθεια ειδών γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
4%(λοιπές προμήθειες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 64 του Ν. 4270/14, και βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Αναδόχου. 

5. Επίσης, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ(τέλη χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου) 
(παρ.7 άρθρο 375 Ν.4412/2016) και όμοια κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
και κάθε άλλη κράτηση που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης  

6. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 

Άρθρο 8 

Εγγυητική Επιστολή 

 

1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Προμηθευτής καταθέτει με την υπογραφή της 

Σύμβασης την αριθ. ……………………ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης της ……………Τράπεζας ή το 

υπ’αρ….. Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης έκδοσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 

………….Ευρώ (…………..€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την Οριστική Παραλαβή της 

Προμηθείας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, 

λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Προμηθευτή.  

 

Άρθρο 9 

Εκχώρηση Απαιτήσεων 

 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή  

τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της  

Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς  
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έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού  

Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που  

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

 

8. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.  

9. Ο Προμηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή αντιπροσώπων ή 

προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες 

υποχρεώσεις. 

10. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, µε τον τρόπο 

που θα του υποδειχθεί. 

11. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια του 

σκευάσματος, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. 

12. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικής ποσότητας / ακατάλληλων ή κακής ποιότητας ειδών ο 

Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να την αντικαταστήσει. 

13. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου ειδών, κηρύσσεται έκπτωτος, με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

14. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής όλα τα 

εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 

μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και αφορούν 

σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Προμηθευτή. 

15. Ο Ανα δοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση 

καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας 

του σκευάσματος που αφορά η παρούσα  ιακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των 

προμηθειών για τις συγκεκριμε  νες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση   του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής 

λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λο  γο. 

16. Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 

Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 

αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με 

την εκτέλεση της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβασης έργου. 

17. Η παράδοση του σκευάσματος θα γίνει μετά από συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη  Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 11 

Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου-κυρώσεις 

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με 

απόφαση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής: 

• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 

• Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του Ν.4412/2016. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
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υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 

203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του Προμηθευτή θα 

κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα,θα βεβαιούνται ως Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε η   τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δασαρχείου 

Θεσσαλονίκης 

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 

αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους 

ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτη   

Αν τα υλικά φορτωθούν ή αντικατασταθούν ( κατόπιν οριστικής απόρριψης με τη διαδικασία του άρθρου 213 του 

Ν.4412/16),μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης η οποία χορηγήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16, τότε ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.  

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 

203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 

οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 12 

Λύση Σύμβασης – Καταγγελία 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει μια δημόσια 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.). 

 κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή 
τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

 ο  Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός 
του. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, να καταγγείλει την παρούσα 
σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά 
την οποία ο Προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν 
αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από 
το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. 
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους της Αναθέτουσας 
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Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες 
από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 
θεραπευθείσα. 
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 
παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την ημερομηνία 
καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 
Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν.  
Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση – ο Προμηθευτής 
υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της 
που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με την εκτέλεση της προβλεπομένης στην παρούσα σύμβαση 
προμήθειας. 
 

Άρθρο 13 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 

1. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016), του Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), τους ο ρους της με αριθ. 5/2017 
Διακήρυξης και τους ο  ρους προσφοράς του αναδόχου. 

 
2. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.  

 
3. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από την 

εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.  

 
4. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η διαδικασία 

ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη 
οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους 
με βάση τη Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  προσφυγής. 

 

Άρθρο 14 

Εκπροσώπηση Προμηθευτή 

 

Ως Εκπρόσωπος του Προμηθευτή για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται …………… και αναπληρωτής του Εκπροσώπου 
ορίζεται …………… 
Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα 
Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.  
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Προμηθευτή για όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη Σύμβαση και είναι εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του Προμηθευτή οποιαδήποτε 
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα 
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

Άρθρο 15 

Τροποποίηση της Σύμβασης 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και απαιτεί τη 
συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών.  

 
Άρθρο 16 

Συμβατικά Έγγραφα 

Τα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και αλληλοσυμπληρώνονται με 
σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την 
Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την 
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σειρά προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται κατωτέρω:  
α) Η Σύμβαση  

β) Η αρ. ………….…… απόφαση κατακύρωσης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. 

γ) Η Διακήρυξη αρ. 8/2017 

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή  

Η υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις προδιαγραφές της 

Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Άρθρο 17 

Γλώσσα 

 

1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.  

2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων και 

Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Άρθρο 18 

Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν 
στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της, 
σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει 
μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και 
αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή 
διαφορές.  

Άρθρο 19 

Παραίτηση Δικαιώματος 

 

Η μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως 
παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον ή να θεωρηθεί ως 
αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.  
 

Άρθρο 20 

Προηγούμενες Συμφωνίες 

 

Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του ιδίου με την 
παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση της πραγματικής 
βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης.  
Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπογράφεται από τ ……………………………………., ενεργώντας εκ μέρους του  
Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε τρία (3) αντίτυπα.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

                        ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                          ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ................/2017 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ ……………………………… 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΝΣΗ :……………………, Τ.Κ.:…………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………………………………………… 

 

Δηλώνουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των …………………………………………………………ευρώ  

(………………………………….. €), υπέρ της Εταιρίας………………………………(Πλήρης επωνυμία,ΑΦΜ,Διεύθυνση),  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) (Αναφέρονται: Πλήρης 

επωνυμία,ΑΦΜ,οδός,αριθμός,Τ.Κ.  και β) Αναφέρονται: Πλήρης επωνυμία,ΑΦΜ,οδός,αριθμός,Τ.Κ.  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,  

 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, που διεξήχθη 

στις 7/12/2017 με αντικείμενο : ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ) (NUTS:EL522), σύμφωνα με την 

Διακήρυξή σας συνολικής αξίας………….ευρώ (……………€) (συμπληρώνεται το συνολικό συμβατικό τίμημα με 
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι το ΦΠΑ) 

Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με 

βάση έγγραφη εντολή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 

σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Επίσης, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να 

καταβάλουμε ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η παρούσα. 

Η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση των προβλεπόμενων του ως άνω διαγωνισμού για τον οποίο 

εγγυόμαστε, μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι ...............2017 

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε 

κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα 

ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές). 
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        Διατελούμε με τιμή, 

 

……………………. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου Τραπέζης)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Προς: 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  

(NUTS EL51-EL52) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Σύμφωνα με την Διακήρυξη διενέργειας  ανοικτού μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

βιολογικού σκευάσματος για το : ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ) (CPV: 24452000-7) στο 

περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Π.Δ.Θ.) για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης (NUTS:EL522) 

Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS:EL 51-EL52)  

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 13% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

19 € 
2.790 lt 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

53.010,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

   59.901,30 € 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

 

ΧΧΧΧΧΧ 
2.790 lt 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  

 

ΧΧΧΧΧΧ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

 

ΧΧΧΧΧΧΧ 

 

 

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης 

 

 

        ………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία)  

 

    Ο προσφέρων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 

- Ονομασία: [ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ-ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ]] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [....................] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [26

ης
 Οκτωβρίου 38-40,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ.54627] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Τράικου Χ.-Παπαδημητρίου Π.] 
- Τηλέφωνο: [2310508661, 2313 309046,  2313 309047] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tede-the@damt.gov.gr .das-the@damt.gov.gr,] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):] 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Ανοικτός 

συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός  για το ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ) (CPV: 24452000-7) στο περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Π.Δ.Θ.) για τις ανάγκες του 

Δασαρχείου Θεσσαλονίκης(NUTS:EL522) Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS:EL 51-EL52) έτους 2017  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [1] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [………………..] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2 

: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση

3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»

4
 ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 
κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

5:
 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους

6;
 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 

[……] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

7
  

 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 
 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 
 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

8
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
14 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

9·
 

15 δωροδοκία
10,11·

 

16 απάτη
12·

 

17 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13
· 

18 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
14
· 

19 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15.

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου

16
 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

22
, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;

23
 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

24
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου

25
; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις

26
 : 

α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 
υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις

27 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
28

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων

29
, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 
άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
30

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

31
 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
ν. 3310/2005

32
: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής

33
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής 

34:
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής

35
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες
36

 
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y

37
 -και η αντίστοιχη αξία) 

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

38
, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
39,

 ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες 
δημόσιους ή ιδιωτικούς

40
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες Παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες

41
, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα 
μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχων

42
 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 
έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας

43
 το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή 
τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου 
και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια 

ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον 
ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά

44
, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι

45
 

 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

46
 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω 
τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται

47
, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση 
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν

48
. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 

  
                                                           

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
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Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως 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). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται 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) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η αποτελεσματικότερη επέμβαση για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας πραγματοποιείται με 

αεροψεκασμό το φθινόπωρο (αφού είναι αδύνατη η από εδάφους προσέγγιση, λόγω της μεγάλης 

έκτασης και του ανάγλυφου του εδάφους), χρησιμοποιώντας βιολογικό σκεύασμα με βάση τον 

Bacillus thurigiensis, εξειδικευμένο για αεροψεκασμούς.  

Αυτό θα πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 Να είναι εγκεκριμένη η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου  

 

 Να έχει τη μορφή υδατικού αιωρήματος (παχύρρευστο υγρό) κρυστάλλων ενεργού 

πρωτεΐνης υπέρμικρου όγκου, οι οποίοι παράγονται από το ευρισκόμενο στη φύση 

(έδαφος) βακτήριο (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki), δεν θα είναι χημικό προϊόν, 

δεν θα είναι πτητικό. Οι πρωτεϊνικοί αυτοί κρύσταλλοι εξειδικεύονται στην 

καταπολέμηση λεπιδοπτέρων εντόμων δηλαδή της πιτυοκάμπης και λυμάντριας 

Dispar κλπ. 

 

 Tο σκεύασμα θα επιτρέπει την σε συντομότερο χρονικό διάστημα κάλυψη μεγάλων 

εκτάσεων, χωρίς ανάγκη τακτικών ανεφοδιασμών των ψεκαστικών αεροπλάνων ή 

ελικοπτέρων.Επίσης, με την χρήση του δεν θα προκαλούνται ζημίες σε άλλα είδη 

εντόμων, ωφελίμων ή αρπακτικών, σε παράσιτα, όπως επίσης σε ζώα, ψάρια ή 

πουλιά που βρίσκονται στην ψεκαζόμενη περιοχή δηλαδή θα είναι βιολογικό.  

 

 Θα είναι κατάλληλο για ψεκασμό ο οποίος θα γίνεται σε στεγνό φύλλωμα, με 
μέγεθος σταγονιδίων 50-150 μικρά. Οι αρμόδιοί κρατικοί φορείς αεροψεκασμών 
(όπως 359 ΜΑΕΔΥ ) είναι ενήμεροι για τον ακριβή τρόπο εφαρμογής του 
προϊόντος.Ως κατάλληλη περίοδος επέμβασης είναι εκείνη που τα 90-95-100% των 
αβγών έχουν εκκολαφθεί και τότε στα πευκοδάση έχουμε προνύμφες 1ης ηλικίας 
(L1), περισσότερο 2ης ηλικίας (L2) και λιγότερο 3ας ηλικίας (L3). Οι μικρής ηλικίας 
προνύμφες, κυρίως L1- L2, είναι πλέον ευαίσθητες στο σκεύασμα και γι' αυτό 
συνίσταται η καλή παρακολούθηση των πληθυσμών τους για έγκαιρη εφαρμογή του 
ψεκασμού. Για το Π.Δ.Θ.  μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι είναι το 2° 15νθήμερο 
Οκτωβρίου η δε ακριβής ημερομηνία καθορίζεται μετά από αυτοψία. 

 

Μετά το ψεκασμό, οι τοξικοί πρωτεϊνικοί του κρύσταλλοι προσλαμβάνονται από τα υπό 

καταπολέμηση έντομα και προκαλείται σε αυτά παράλυση του εντερικού τους σωλήνα. Οι ζημιές 

σταματούν αμέσως και ο θάνατος επέρχεται 2-5 ημέρες αργότερα ανάλογα με τις κλιματικές 

συνθήκες.  




