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Το Δασαρχείο Νιγρίτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης
υπηρεσίας «Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις
προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα
«Βερτίσκου και Κερδυλλίου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών» (CPV:
77231000-8 υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας), σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την
αριθ.18660/ 5-11-2018 (ΑΔΑ:6ΑΨ50Ρ1Υ-ΑΕ3) απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19944.76 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24 % (προϋπολογισμός χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ: € 16.084,48 και δαπάνη ΦΠΑ : € 3.860,28). Η υλοποίηση της
σύμβασης χρηματοδοτείται με ποσό 20.000,00 €, από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους
2018,
Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, εκφραζόμενου σε
ακέραιες μονάδες (επί τοις %), επί των τιμών μονάδας των επιμέρους δράσεων του τιμολογίου της υπηρεσίας
και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής
(χαμηλότερη τιμή). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Σερρών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας, στη διεύθυνση: Αθανασίου Αργυρού
9, 62200, ΝΙΓΡΙΤΑ, την 27-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν ιδιώτες Δασολόγοι
(είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως συμμετέχοντες σε νομικά πρόσωπα) και σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτοςμέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Στις περιπτώσεις
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται, έναντι της αναθέτουσας
αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η στελέχωση
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αυτών με Δασολόγο θα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρηθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της
σύμβασης.
Ως προς τους λόγους αποκλεισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.2 της σχετικής
διακήρυξης, ενώ ως κριτήρια επιλογής έχουν τεθεί τα αναφερόμενα στις παρ. 2.2.3 και 2.2.5 της σχετικής
διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται η 10/03/2019
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών έξι (6) μήνες.
Αναθέτουσα αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης / Δασαρχείο Νιγρίτας,
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Διεύθυνση Δασών Σερρών και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Δασαρχείο Νιγρίτας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους
αυτών, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε πέντε ευρώ (5,00€), εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει, με δαπάνη και επιμέλειά του, την
αναπαραγωγή. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου της δημόσιας σύμβασης στην ιστοσελίδα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, στο μενού Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί, στη διεύθυνση
(URL): www.damt.gov.gr.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2322022450/22445 κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ
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ΝΙΓΡΙΤΑ
Αριθμος πρωτοκολου

12-11-2018
19677

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ
Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου
Ορους «δράσεις προσδιορισμού καί
καταγραφής των διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά
συμλέγματα Βερτίσκου και Κερδυλίου
Ορους του Δασαρχείου Νιγρίτας με
Λήψη δοκιμαστικών επιφανειών
Cpv

77231000-8 Υπηρεσίες Διαχείρισης
Δασοκομίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πιστώσεις Ειδικού Φορέα του Πράσινου
Ταμείου 2018
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘ προστασία
Και Αναβάθμιση δασων 2018
Αξονας προτεραιοτητας 2 μέτρο 2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19.944,76 Ευρώ με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας:
«Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά συμπλέγματα ¨Βερτίσκου ¨ και
¨Κερδυλλίου Όρους¨ του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών»

Νιγρίτα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ
Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου
Ορους «δράσεις προσδιορισμού καί
καταγραφής των διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά
συμλέγματα Βερτίσκου και Κερδυλίου
Ορους του Δασαρχείου Νιγρίτας με
Λήψη δοκιμαστικών επιφανειώ
Cpv 77231000-8 Υπηρεσίες Διαχείρισης
Δασοκομίας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πιστώσεις Ειδικού Φορέα του Πράσινου
Ταμείου 2018
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘ προστασία και
Αναβάθμιση δασων 2018
Αξονας προτεραιοτητας 2 μέτρο 2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19.944,76 Ευρώ με ΦΠΑ

Tο Δασαρχείο Νιγρίτας
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
«Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά συμπλέγματα ¨Βερτίσκου ¨ και
¨Κερδυλλίου Όρους¨ του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών»

Προϋπολογισμού 19.944,76 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και του Π.Δ. 437/1981 (Α΄120) και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την
ανάδειξη Αναδόχου υλοποίησης του ανωτέρω υποέργου.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής-Προϊσταμένης Αρχής- Διευθύνουσας Υπηρεσίας

1

Αναθέτουσα Αρχή

Α.Δ.Μ.Θ. – Δασαρχείο Νιγρίτας

2

Προϊσταμένη Αρχή

Διεύθυνση Δασών Σερρών

3

Διευθύνουσα Υπηρεσία

Δασαρχείο Νιγρίτας

3.1

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αθανασίου Αργυρού 9

3.2

Πόλη

Νιγρίτα

3.3

Ταχυδρομικός Κωδικός

62200

3.4

Τηλέφωνο

2322 0 22445/22450

3.5

Φαξ

2322 0 24776

3.6

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

das-nig@damt.gov.gr

3.7

Αρμόδιος για πληροφορίες

Φραγγος Χρήστος – Σαμαρας Χρήστος

3.8

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.damt.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΑΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση
(Υποτομέας
Κεντρικής Κυβέρνησης).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προστασία και η ολοκληρωμένη, αειφορική
διαχείριση των δασών, των δασικών εκτάσεων και των δημοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων,
σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της δασοκομίας και σε συνάρτηση με το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς, που
διέπει την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση αυτών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, στο μενού Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί, στη διεύθυνση (URL) : www.damt.gov.gr.
β) Οι πρωτότυπες προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, στη διεύθυνση:
Αθανασίου Αργυρού 9 – Νιγρίτα, 62200, Νιγρίτα.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες: στην
προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο: 2322022445/22450 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: das-nig@damt.gov.gr.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι από πιστώσεις Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
έτους 2018. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Προστασία & Αναβάθμιση
Δασών 2018» Άξονας προτεραιότητας 2, Μέτρο 2, ποσού 19.944,76 ευρώ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
1.

Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση και τη δασοκομία και
αντικείμενο την Υπηρεσία
«Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά συμπλέγματα ¨Βερτίσκου ¨ και
¨Κερδυλλίου Όρους¨ του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών»
.

Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιηθούν με μέριμνα του Αναδόχου, στα Δημόσια Δασικά Συμπλέγματα
«Βερτίσκου και Κερδυλλίου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας, της Π.Ε. Σερρών και συνίστανται στον
προσδιορισμό και στην καταγραφή του ξυλώδους κεφαλαίου και της αύξησης αυτού, με τη λήψη
δοκιμαστικών επιφανειών για την προσαυξηση και τη χρησιμοποίηση των εξισώσεων του παραρτήματος Α΄
της αριθ. 74579/ 3022/11-07-1991 απόφασης Υπ.Γε., όπως αυτή ισχύει, καθώς και στη μελέτη και περιγραφή
των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή του δασικού
τόπου, του εδάφους, της σύνθεσης της βλαστήσεως και των δασοπονικών ειδών, της δομής της συστάδας,
της ποιότητας, του ύψους, της συνθέσεως και εξελίξεως του ξυλώδους κεφαλαίου, των σταθμικών τύπων,
των υποεπιφανειών και τη διατύπωση προτάσεων, για τις κατά συστάδα δασοκομικές επεμβάσεις, το χρόνο
υλοποίησης τους, κ.λπ., επανασύνταξη δασοπονικού χάρτη.
Η λήψη των δοκιμαστικών επιφανειών θα γίνουν στα παρακάτω Δημόσια Δασικά Συμπλέγματα που βρίσκονται στην
περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Δημόσιο δασικό Σύμπλεγμα Βερτίσκου Όρους
Δημόσιο δασικό Σύμπλεγμα Κερδυλλίου Όρους

Οι δοκιμαστικές επιφάνειες που θα παρθούν για να καλύψουν τις ανάγκες σύνταξης των μελετών ανά Δασικό
Σύμπλεγμα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Δημόσιο δασικό Σύμπλεγμα

158
Βερτίσκου Όρους
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Δημόσιο δασικό Σύμπλεγμα

49
Κερδυλλίου Όρους

ΣΥΝΟΛΟ

207

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, όλα τα παραπάνω, αλλά και τα εν συνεχεία αναφερόμενα και οι πάσης φύσεως
απαιτούμενες και αναγκαίες τροποποιήσεις, χάριν της πληρότητας, λειτουργικότητας και δυνατότητας
απρόσκοπτης αξιοποίησης των δεδομένων, υπό το πνεύμα των ισχυόντων διαχειριστικών και δασοκομικών
αρχών και πρακτικών, είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
77231000-8 (υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας).
Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στο τεύχος περιγραφής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και στο τεύχος προϋπολογισμού / εκτιμώμενης αξίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), τα οποία
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα στοιχεία
εκτέλεσης της Υπηρεσίας και το σύντομο χρονικό διάστημα, που τίθεται για την ολοκλήρωση αυτού, η δε
οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη συνολική αμοιβή τους, για το σύνολο των προς υλοποίηση δράσεων
της σύμβασης.
Από τη χρονική στιγμή υποβολής προσφοράς στην τρέχουσα διαδικασία τεκμαίρεται ότι, ο οικονομικός
φορέας, που την υπέβαλλε, έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων
και των λοιπών στοιχείων του φακέλου της δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο: την Υπηρεσία
«Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά συμπλέγματα ¨Βερτίσκου ¨ και
¨Κερδυλλίου Όρους¨ του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών» συνολικής
εκτιμώμενης δαπάνης 16.084,48 €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%, καθώς και των επιτόπιων συνθηκών
υλοποίησης της σύμβασης, έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία υλοποίησης της
σύμβασης, έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της γεωγραφικής περιοχής επί της οποίας
θα ληφθούν τα στοιχεία υπαίθρου και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά.
Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να συμμορφώνεται στις συμβατικές
υποχρεώσεις του και δεν προκύπτει κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.944,76 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ: € 16.084,48 και δαπάνη ΦΠΑ : € 3.860,28 ).
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1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας και ιδίως:

ΝΟΜΟΙ




















Ν.998/79 (ΦΕΚ Α΄289), «Περί Προστασίας Δασών και Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
Ν.2121/1993 (Α'/25), «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
Ν.2690/1999 (Α' 45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
Ν.2859/2000 (Α’ 248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
Ν.3852/2010 (Α΄/87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Ν.3861/2010 (Α’/112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις».
Ν.4013/2011 (Α’/204), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α΄/226), «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση».
Ν.4129/2013 (Α’/52), «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Ν.4152/2013 (Α' 107), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», παρ. Ζ.
Ν.4250/2014 (Α’/74), «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
Ν.4270/2014 (Α'/143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Ν.4314/2014 (Α’/265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’/297) και άλλες διατάξεις»,
Ν.4412/2016 (Α'/147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς
εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία
του.
Το άρθρο 119 του ν. 4472/2017 (Α' /74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ








Ν.Δ.86/1969 (Α΄/7), «Περί Δασικού Κώδικα».
Π.∆.437/1981 (Α΄/120), «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» και ειδικότερα οι διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 4, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης εκτέλεσης βοηθητικών
εργασιών της μελέτης, σε ιδιώτες επιστήμονες Δασολόγους, εγγεγραμμένους ή μη στο προβλεπόμενο
μητρώο μελετητών και γραφείων μελετητών.
Π.∆.146/1988 (Α’/65), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα
έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας».
Π.Δ.142/2010 (Α΄ /235), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης», όπως
ισχύει.
Π.Δ.28/2015 (Α' /34), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
Π.Δ.80/2016 (Α’/145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

Κ.Υ.Α.- Υ.Α.





Αριθ. 74579/3022/11-07-1991 απόφαση Υπ.Γε., περί ανάλυσης τιμών εργασιών εκπονήσεως
δασοπονικών μελετών διαχείρισης δασών.
Αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
Αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 18660/5-11-2018 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Σερρων,
περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με αντικείμενο «Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλλίου
Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου
ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα της Δ/νσης Δασών Ροδόπης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών».
 1731402923/27-9-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση δέσμευσης και
πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.» για την υλοποίηση εκπόνησης
δασοπονικών μελετών
πού
περιλαμβανονται στα
εγκεκριμμένα προγραμματα δασικών
δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον ειδικό φορέα δασών του πράσινου ταμείουετους 2018
από πιστώσεις του ειδικού φορέα δασων του πράσινου ταμείου ετους 2018
 Την 10109/5-7-2018 απόφαση Διευθυνσης Δασών Σερρων περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων .
 Αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ. Β΄/1971), περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων
«Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης».
 Αριθ. 158072/1120/1965 απόφαση Υπ. Γεωργίας, «Πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών
συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αριθ. 166780/1619/2018 απόφαση Αναπληρωτή ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β΄/1420) και ισχύει.
 Αριθ. 205197/991/1977 απόφαση Υπ. Γεωργίας.
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ.,
υπουργικής απόφασης, κ.λπ.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
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δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν
των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και
να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των τευχών του συνοπτικού διαγωνισμού από την υπηρεσία
είναι η 26-11-2018 ημέρα Δευτέρα. Η ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 27-11-2018 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να
έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Η αναθέτουσα αρχή δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά,
ούτε για τυχόν καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δε διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Επιτροπής
Διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, ΠΕΝΤΕ (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη
νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δασαρχείου. Νιγρίτας
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης, στο μενού Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί στη διεύθυνση (URL) : www.damt.gov.gr

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 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
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ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
1. η παρούσα διακήρυξη, με τα παρακάτω παραρτήματα αυτής:
i. το τεύχος περιγραφής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας),
ii. το τεύχος ενδεικτικού προϋπολογισμού / εκτιμώμενης αξίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας),
iii. η συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας),
iv. το έντυπο οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας),
v. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας),
2. η σχετική προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης),
3. τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
επί όλων
των ανωτέρω.
4. η προσφορά του μειοδότη.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών, οι
ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για
την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται
σε πέντε ευρώ (5,00 €), εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει, με δαπάνη και επιμέλειά του, την
αναπαραγωγή.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της προαναφερόμενης
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο ΠΕΝΤΕ (5) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. β) Όταν τα
έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές της παρ. 4.1 της παρούσας, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ)
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Εάν η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, μπορεί να συνταχθεί σε μία από
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης
(παρ.4 του άρθρου 19 του ν.4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. 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:
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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, 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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η στελέχωση αυτών με Δασολόγο θα πρέπει υποχρεωτικά να
διατηρηθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της σύμβασης.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην 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),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2.2.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.2.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1 , 2.2.2.2.β. και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του
σχετικού γεγονότος.
2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς:
α) Δασολόγοι - φυσικά πρόσωπα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και να έχουν
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες συνδρομές
τους.
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β) Για τα νομικά πρόσωπα, απαιτείται όπως όλοι οι Δασολόγοι που συμμετέχουν στο εκάστοτε σχήμα, να
είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό,
καταβάλλοντας τις οφειλόμενες συνδρομές τους.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή
να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται:
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς:
α) Δασολόγοι - φυσικά πρόσωπα, απαιτείται να διαθέτουν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
Ειδικότητας Δασολόγου (σε ισχύ) από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
β) Για τα νομικά πρόσωπα, απαιτείται όπως όλοι οι Δασολόγοι που συμμετέχουν στο εκάστοτε σχήμα, να
διαθέτουν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Δασολόγου (σε ισχύ) από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα εκτός Ελλάδας, να διαθέτουν αντίστοιχη
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο, που να πιστοποιεί τη νόμιμη άσκηση του
επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου, που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
δημόσιας σύμβασης.
2.2.6 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη του ότι, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παρ. 2.2.2 «Λόγοι αποκλεισμού» και πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.3
και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν συμπληρωμένο, κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από την παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β’/3698), σχέδιο του οποίου περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.
Κατά την υποβολή του προαναφερόμενου Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας (των αναφερόμενων στην παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν.4412/2016), για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν (παρ. 1 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016).
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης (παρ.
2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016).
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα (α) του Μέρους ΙV, χωρίς να υποχρεούται
να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης.
Η ημερομηνία υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ., πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι εντός του χρονικού
διαστήματος, από την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, έως και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
2.2.7

Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παρ. 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ΄
της παρ. 3 του άρθρου του ν.4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή,
που έχει αναθέσει τη σύμβαση, διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.2, οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο, που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παρ. 2.2.2.1,
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β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό ή αποδεικτικό, που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα, για την παράγραφο 2.2.2.2 περ. α’, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
1) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, υποβάλλουν αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί
του ότι, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση,
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
2) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του
οικείου κράτους μέλους ή χώρας.
Οι Δασολόγοι - φυσικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση του
ασφαλιστικού οργανισμού, όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής
τους.
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας
για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί
του ότι, δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 2.2.2.1 και
2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
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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.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι, δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.
Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 2.2.2.4, επικαιροποιημένη υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.
Για την περίπτωση θ’ της παραγράφου 2.2.2.4, πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας, κατά
περίπτωση, αρχής. Στην περίπτωση Δασολόγου - φυσικού προσώπου, που είναι εγκατεστημένος στην
Ελλάδα, προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., περί μη διάπραξης παραπτώματος, για
το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, που είναι εγκατεστημένο στην
Ελλάδα, όλοι οι Δασολόγοι που συμμετέχουν στο εκάστοτε σχήμα, προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση
από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Οι
οικονομικοί φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή
αλλοδαπή), που δεν υπόκεινται στον άνω πειθαρχικό φορέα, υποβάλουν αντίστοιχο πιστοποιητικό του
φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα.
γ) Για τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.2.2γ’ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) Για την περίπτωση παρ. 2.2.2.8 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη της καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασής τους.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς:
α) Δασολόγοι - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής και οικονομικής ενημερότητας
τακτικού μέλους από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
β) Για τα νομικά πρόσωπα, όλοι οι Δασολόγοι που συμμετέχουν στο εκάστοτε σχήμα, προσκομίζουν
βεβαίωση εγγραφής και οικονομικής ενημερότητας τακτικού μέλους από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι, δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη επαγγελματική
δραστηριότητα, που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση δημόσιας σύμβασης.

Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.5 (απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας), απαιτούνται τα εξής:
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς:
α) Δασολόγοι - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζουν βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
Ειδικότητας Δασολόγου από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σε ισχύ).
β) Για τα νομικά πρόσωπα, όλοι οι Δασολόγοι που συμμετέχουν στο εκάστοτε σχήμα, προσκομίζουν
βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Δασολόγου από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σε ισχύ).
Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα εκτός Ελλάδας, προσκομίζουν αντίστοιχη
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο, που να πιστοποιεί τη νόμιμη άσκηση του
επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου, που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
δημόσιας σύμβασης. Στην περίπτωση που στη χώρα που είναι εγκατεστημένοι δεν προβλέπεται η έκδοση
αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου, μπορεί αυτά να
αντικαθίστανται 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 οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι, δεν προβλέπεται η έκδοση αντίστοιχης άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου και ότι, ασκεί το επάγγελμα ειδικότητας Δασολόγου, που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου
εκπροσώπου.
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Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να υποβάλλει:
1. Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή,
μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του ν.4250/2014), στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς
και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2
του ν.4250/2014), στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της
αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, για
την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
2. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο
συνοπτικό διαγωνισμό και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην
περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και
μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου), να υπογράψει όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να την υποβάλλει.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο, το οποίο οφείλει να υποβάλλει:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
και
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, περί τροποποιήσεων του καταστατικού.
Τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, για τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα
παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων, που παράγει το ΤΑΧΙS, σε σχέση
με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Σελίδα 25 από 87

ΑΔΑ: ΩΙΓΟΟΡ1Υ-ΩΑΩ

18PROC004000112 2018-11-13

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Δημόσιας Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης,
εκφραζόμενου σε ακέραιες μονάδες (%), επί των τιμών μονάδας των επιμέρους δράσεων του τιμολογίου της
υπηρεσίας, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Γίνονται αποδεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς, που αποτελούν την ένωση, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
τους. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή
τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Αθανασίου Αργυρού 9 – τ.κ.
62200 Νιγρίτα). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
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αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

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

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …………………………………………….
για την εκτέλεση της Υπηρεσίας:
«Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά συμπλέγματα ¨Βερτίσκου ¨ και
¨Κερδυλλίου Όρους¨ του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών»

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών _27_-_11_- 2018
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό,
η οποία αναγράφει τουλάχιστον:
1. το διαγωνισμό τον οποίο αφορά,
2. τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο
φυσικού προσώπου),
3. απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας .
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του προαναφερόμενου κυρίως
φακέλου.
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα Δασολόγο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
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β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην
προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες
ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις, που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας. Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες, στοιχεία σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, που
χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, ως προκαταρκτική απόδειξη
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι, ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν
συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2 της
παρούσης, β) ότι πληροί τα
κριτήρια επιλογής, που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την παρ. 2.2.3 και 2.2.5 της παρούσης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα (α) του Μέρους ΙV, χωρίς να υποχρεούται
να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
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Σε περίπτωση που στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν περιέχονται όλα τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά, ο Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ.
β) εγγύηση συμμετοχής, δεν απαιτείται.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η «Οικονομική Προσφορά» συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας και χορηγείται από την Α.Α., στο οποίο θα αναγράφονται:








τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος,
το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες (%) επί των τιμών μονάδας
των επιμέρους δράσεων του τιμολογίου της υπηρεσίας, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%, ολογράφως και
αριθμητικώς.
η προσφερόμενη τιμή εκτέλεσης της σύμβασης (αριθμητικώς σε ευρώ €) χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.,
η δαπάνη (αριθμητικώς σε ευρώ €) Φ.Π.Α. 24%,
η συνολική προσφερόμενη τιμή εκτέλεσης της σύμβασης (αριθμητικώς σε ευρώ €),
η συνολική προσφερόμενη τιμή εκτέλεσης της σύμβασης (ολογράφως σε ευρώ €).

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την υλοποίηση των εργασιών, τις αμοιβές
για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης
φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών/μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 8 του άρθρου
53 του ν.4412/2016.
Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και της οικονομικής
προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/2016.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ΕΞΙ (6)
ΜΗΝΕΣ από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την
συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2 της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα, που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 2.2.2.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις, ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις, ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας
(η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε
σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αφού αριθμήσει και
μονογράψει τους κυρίως φακέλους των προσφορών, προχωρά στην αποσφράγιση αυτών, η οποία
διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων / συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών γίνεται σε
μία δημόσια συνεδρίαση. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αριθμεί (με τον αριθμό που τέθηκε στον κυρίως φάκελο
της προσφοράς) και μονογράφει τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και προχωρά στην
αποσφράγιση αυτών
και στην μονογραφή, ανά φύλλο, όλων των δικαιολογητικών που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά αριθμούνται (με τον αριθμό που
τέθηκε στον κυρίως φάκελο της προσφοράς) και μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
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πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι
σφραγισμένοι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στην αποσφράγιση των εναπομεινάντων, κατά τα ανωτέρω,
οικονομικών προσφορών και στην ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης
καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. Όλες οι οικονομικές προσφορές
καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από
τη χαμηλότερη, προσφερόμενη, συνολική τιμή εκτέλεσης της σύμβασης), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη
της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή της
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα
της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση) και το
υποβάλλει προς έγκριση στην αναθέτουσα αρχή.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση έγκρισης, την οποία κοινοποιεί σε όλους τους
προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) Ανάδοχο με κλήρωση, μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές.
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών, που περιγράφονται στην παρ.
2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παρ. 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παρ. 2.2.3 και 2.2.5
αυτής.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν
προσκομισθεί 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 ειδοποίησής του.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15)επιπλέον ημέρες.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.5 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει, με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την αναθέτουσα αρχή, το αργότερο μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης, για την προσκόμιση των δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή, της έγκαιρης και
προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα
με τις παρ. 2.2.3 και 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την
αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών, που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της παρ. 3.2, στα γραφεία του Διεύθυνσης
Δασών Ροδόπης εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που
κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.3, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.

4.3

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, που ορίσθηκε ή ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

4.4

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) 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 Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.5

Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.6

Υπεργολαβία

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 υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες
εθνικές αρχές και 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.
Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, σύμφωνα με τα άρθρα 79 έως 81 του ν.4412/2016, να επαληθεύσει τη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση
αυτή, η αναθέτουσα αρχή: α) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν
από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του και β) μπορεί
να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του.
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Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο
κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 του ν.4412/2016 ή κατά την έναρξη
εκτέλεσης της σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή: α) επαληθεύει
υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74
και β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.
Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις
προηγούμενες παραγράφους, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και των υπεργολάβων. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την
ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της
υπεύθυνης δήλωσης.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Η πληρωμή του συμβατικού
τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται
από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η σύμβαση υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται
επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε λογαριασμού.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως εισφορές, οφειλές,
τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων,
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ, κ.λπ.), σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται: α) με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 ν.4013/2011 όπως ισχύει),
β) με κράτηση ύψους 0,02%, υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016,
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γ) με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016) και
δ) καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του
αναδόχου.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο (παρ.1δ άρθρου 72 του ν.4412/2016).

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί
να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή
υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για
καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%
χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες
για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα
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στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την
αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 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 αρμοδίου οργάνου, που ορίσθηκε ή ορίζεται
με απόφαση. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της Σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Δασαρχείο
Νιγρίτας, το οποίο και θα αποφασίζει, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων, λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132
του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη, με
καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα, για την
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη, η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2

Διάρκεια Σύμβασης

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται να είναι
μέχρι 10-3-2019 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 218 του ν.4412/2016.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016 και το άρθρο 5.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίσθηκε ή
ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω
έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, το οποίο αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν
Σελίδα 40 από 87

ΑΔΑ: ΩΙΓΟΟΡ1Υ-ΩΑΩ

18PROC004000112 2018-11-13

την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών,
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 παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν.4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Νιγρίτα, 22-11-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Δασάρχης

Φραγγος χρηστος
Δασολόγος

Στογιάννου Φίλιππας
Δασολόγος με Α΄Βαθμό
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. πρωτ. 18660/5-11-2018

Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεύχος Περιγραφής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ
Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου
Ορους «δράσεις προσδιορισμού καί
καταγραφής των διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά
συμλέγματα Βερτίσκου και Κερδυλίου
Ορους του Δασαρχείου Νιγρίτας με
Λήψη δοκιμαστικών επιφανειών
Cpv

77231000-8 Υπηρεσίες Διαχείρισης
Δασοκομίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πιστώσεις Ειδικού Φορέα του Πράσινου
Ταμείου 2018
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘ προστασία
Και Αναβάθμιση δασων 2018
Αξονας προτεραιοτητας 2 μέτρο 2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19.944,76 Ευρώ με ΦΠΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την αριθ. 15036/3-92015 και 15044/3-9-2015 απόφάσεις της Διεύθυνσης Δασών Σερρών,
ανατέθηκε η σύνταξη της Διαχειριστικής Μελέτης των Δημοσίων Δασικών Συμπλέγμάτων « Κερδυλίου και
Βερτίσκου Όρους»,αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για τη διαχειριστική περίοδο 2016 –
2025 και με τις αριθ. 12578/3-9-2015 και 15172/21-8-2018 απόφασεις της Διεύθυνσης Δασών Σερρών,
δόθηκε παράταση για ολοκληρωση της σύνταξης των Διαχειριστικών Μελετών των Δημοσίων Δασικών
Συμπλέγμάτων«Κερδυλίου και Βερτίσκου Όρους», της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για τη διαχειριστική
περίοδο 2016 – 2025 .
Στα πλαίσια της ανωτέρω αναθέσεως και λόγω της επείγουσας ανάγκης ολοκλήρωσης και υποβολής
προς έγκριση των ανωτέρω σχετικών μελετών το Δασαρχείο Νιγρίτας, μετά την εξασφάλιση σχετικής
πίστωσης, προβαίνει το έτος 2018 στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών, σχετικών με τη διαχείριση και τη
δασοκομία και συγκεκριμένα, δράσεων προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος
με την λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα «Βερτίσκου και Κερδυλλίου Όρους»,
προκειμένου να συλλεχθούν και να καταγραφούν τα απαιτούμενα δασοκομικά δεδομένα, έτσι ώστε
ακολούθως η ήδη ορισθείσα, κατά τα ανωτέρω, ομάδα μελετητών του Δασαρχείου Νιγρίτας, να προβεί στη
σύνταξη της προαναφερόμενης διαχειριστικής μελέτης, για τη διαχειριστική περίοδο 2016-2025
Οι εν λόγω δράσεις θα έχουν ως αντικείμενο την παροχή με μέριμνα του αναδόχου, των εξής
υπηρεσιών:
α) Τον προσδιορισμό και την καταγραφή του ξυλώδους κεφαλαίου και της αύξησης αυτού, µε τη λήψη
δοκιμαστικών επιφανειών και τη χρησιμοποίηση των εξισώσεων του παραρτήματος Α΄ της αριθ.
74579/3022/11-07-1991 απόφασης Υπ.Γε., όπως αυτή ισχύει. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η λήψη
Δοκιμαστικών Επιφανειών (Δ.Ε.) στο πεδίο, η καταγραφή των απαιτούμενων δεδομένων του ξυλώδους
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κεφαλαίου και ο υπολογισμός του ξυλαποθέματος και της τρέχουσας προσαύξησης κατά δοκιμαστική
επιφάνεια, με τη χρησιμοποίηση των προαναφερόμενων εξισώσεων. Τα ογκομετρικά και προσαυξητικά
στοιχεία αφού υπολογισθούν, θα αναχθούν στην δοκιμαστική επιφάνεια, στην μονάδα επιφάνειας και στην
συνολική επιφάνεια της συστάδας και θα συμπληρωθούν πλήρως τα προβλεπόμενα Φύλλα Δοκιμαστικών
Επιφανειών (Φ.Δ.Ε.) και οι Πίνακες Ογκομετρικών & Προσαυξητικών Στοιχείων Δοκιμαστικών Επιφανειών
(Π.Ο.Π.Σ.Δ.Ε.), τα οποία μαζί με τα ληφθέντα στοιχεία θα υποβληθούν από τον ανάδοχο, τόσο ψηφιακά σε
επεξεργάσιμη μορφή, όσο και σε έντυπη μορφή στο Δασαρχείο Νιγρίτας.
β) Την ειδική μελέτη και την περιγραφή των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, η οποία
περιλαμβάνει την περιγραφή του δασικού τόπου, του εδάφους, της σύνθεσης της βλαστήσεως και των
δασοπονικών ειδών, της δομής της συστάδας, της ποιότητας, του ύψους, της συνθέσεως και εξελίξεως του
ξυλώδους κεφαλαίου, των σταθμικών τύπων, των υποεπιφανειών και τέλος τη διατύπωση προτάσεων, για τις
κατά συστάδα δασοκομικές επεμβάσεις, το χρόνο υλοποίησης τους, κ.λπ. και την πλήρη κατάρτιση και
υποβολή από τον ανάδοχο, τόσο ψηφιακά σε επεξεργάσιμη μορφή, όσο και σε έντυπη μορφή, των Φύλλων
Ειδικής Περιγραφής Συστάδας (Φ.Π.Σ.). Οι τελικές προτάσεις θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με το
Δασαρχείο Νιγρίτας και μετά από έγκρισή της.
Οι εν λόγω εργασίες θα υλοποιηθούν, από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ.
158072/1120/1965 απόφαση Υπ. Γεωργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 166780/1619/2018
απόφαση Αναπληρωτή ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β΄/1420) και ισχύει, στην αριθ. 74579/3022/11-07-1991 απόφαση Υπ.Γε.,
όπως αυτή ισχύει, στις σχετικές εγκύκλιες διαταγές και στις οδηγίες (έγγραφες και προφορικές) της Δ/νσης
Δασών Σερρών.
2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σκοπός των προαναφερόμενων δράσεων είναι η συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων
δασοκομικών δεδομένων, προκειμένου ακολούθως η ήδη ορισθείσα ομάδα μελετητών του Δασαρχείου
Νιγρίτας να προχωρήσει στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών και στη σύνταξη της μελέτης διαχείρισης των
Δημοσίων Δασικών Συμπλέγμάτων «Βερτίσκου και Κερδυλλίου Όρους» περιόδου 2016--2025
Απώτερος στόχος είναι η όσο δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της σύνταξης της διαχειριστικής μελέτης
του συγκεκριμένου δασικού συμπλέγματος, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για μια ολοκληρωμένη, διαρκή,
αειφορική και ισορροπημένη διαχείριση του εν λόγω δάσους. Με την εν λόγω διαχειριστική μελέτη θα
εκτιμηθούν τα υπάρχοντα δασοκομικά δεδομένα και θα σχεδιασθούν, µε βάση τις αρχές της δασοκομίας και
της αειφορίας, οι μελλοντικές διαχειριστικές, δασοκομικές δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία
και την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του ξυλώδους κεφαλαίου, την αισθητική αναβάθμιση, τις αειφορικές
καρπώσεις και τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της συνεισφοράς του δάσους στην περιβαλλοντική
ισορροπία, στην ανάπτυξη του ορεινού όγκου και στην καλύτερη διαβίωση των κατοίκων των δασόβιων και
παραδασόβιων οικισμών.
3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύμπλεγμα ξαπλώνεται στις Βόρειες κλιτείς του «Βερτίσκου όρους». Καταλαμβάνει το Νότιο άκρο
του Νομού Σερρών και το Νοτιοδυτικό της Επαρχίας Βισαλτίας και γενικά από τα όρια των Νομών
Θεσσαλονίκης, Σερρών, μέχρι τα Νότια του Δήμου Νιγρίτας και, των Κοινοτήτων Τερπνής, Νικόκλειας,
Τριανταφυλλιάς και από τα Ανατολικά του Δήμου Νιγρίτας μέχρι τα Ανατολικά του Καλοκάστρου.
Στο συμπλεγμα Κερδυλλίου Ορους τά ορια του είναι - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ η εθνική οδός Θεσσαλονίκης καβάλας και στην συνέχεια τα ορια του Αγροκτήματος ΕΥΚΑΡΠΪΑΣ. Στα Βορεια με τά Ορια των
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αγροκτημάτων
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΟΥΜΝΙΚΟΥ και ΘΕΡΜΩΝ

–ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ-

ΔΑΦΝΗς

–ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ-ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ-

Τά Δυτικά συνορευει με αγροτική περιοχή ΘΕΡΜΩΝ και με διοικητικά ορια δημοσίων δασών
ΘΕΡΜΩΝ – ΝΙΓΡΙΤΑΣ ενώ στα ΝΟΤΙΑ το οριο συμπίπτει με τά διοικητικά ορια νομών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τά παραπάνω ορια είναι σαφη και δεν αμφισβητούνται
Στο σύνολό του ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και διαχειρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα
δασοπονικά είδη που απαντώνται είναι κυρίως η δρυς, η πεύκη (αναδασώσεις) και διάφορα φυλλοβόλα και
αείφυλλα πλατύφυλλα.

4. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (∆.Ε.)
Ως σχήμα της ∆.Ε., για πρακτικούς και αποτελεσματικούς λόγους, ορίζεται ο κύκλος. η
παραλληλογραμμο.Το μέγεθος κάθε ∆.Ε. θα είναι 1.000 τ.µ. / 1 στρέμμα. η 2 στρεμματα αναλογα με την
περίσταση και το ειδος των δέντρων και της δενδροκάλυψης.Ο συνολικός αριθμός των προτεινόμενων Δ.Ε.
εμφανίζεται, κατά κατηγορία, στην παρ. 7 του παρόντος (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) στον Πίνακα Ι. Ο αριθμός των ∆.Ε., ανά
συστάδα, θα ορισθεί από το Δασαρχείο Νιγρίτας. Η κατανομή και η τοποθέτηση των ∆.Ε. θα γίνει, κατ’ αρχήν,
πάνω στο χάρτη 1:20.000, στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87, της ήδη υπάρχουσας χαρτογράφησης των
Δασικών Συμπλέγμάτων «Βερτίσκου και Κερδυλίου Όρους».
Η επιλογή των θέσεων, που θα ληφθούν οι ∆.Ε., θα γίνει µε βάση την αντιπροσωπευτικότητα, που θα
δίνουν για την κατάσταση του δάσους στο σύνολο ή σε μεγάλα τμήματα των συστάδων. Οι συστάδες στις
οποίες θα ληφθούν οι ∆.Ε., θα υποδειχτούν από τους συντάκτες των μελετών και οι θέσεις των Δ.Ε., θα
υποδειχθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από το Δασαρχείο Νιγρίτας. Όλες οι ∆.Ε. θα αριθμηθούν επί
του χάρτη και επί του εδάφους. Επιπλέον, επί του εδάφους θα σημανθούν µε έντονο χρώμα οι δοκιμαστικοί
κορμοί.
Όλα τα παραπάνω αλλά και οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις, θα γίνουν σε συνεργασία με τους
συντάκτες των μελετών και μετά από έγκρισή τους.

5. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε κάθε δοκιμαστική επιφάνεια, θα γίνεται γενική παχυμέτρηση, καταγραφή και κατάταξη, κατά
κλάσεις βαθμίδων διαμέτρου, όλων των κορμών στηθιαίας διαμέτρου άνω των 10 cm. Επί τόπου θα γίνεται ο
υπολογισμός του κορμού μέσης κυκλικής επιφάνειας, για κάθε κλάση διαμέτρου και της στηθιαίας διαμέτρου
του. Η εκτίμηση του όγκου κάθε δοκιμαστικού κορμού, θα γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο του
κατευθυντηρίου ύψους ή μέθοδο του Pressler, με τη βοήθεια του ρελασκοπίου του Bitterlich.
Θα υπολογίζεται το μορφοΰψος κάθε κορμού ως ακολούθως: Με πατημένο το κουμπί του
ρελασκοπίου (ελεύθερες κλίμακες), πλησιάζουμε ή απομακρυνόμαστε από τον κορμό, τόσο όσο χρειάζεται
για να εφάπτεται ακριβώς στο ύψος του πρέμνου (30 cm από το έδαφος) η κλίμακα 4. Από τη θέση αυτή
παίρνουμε την ανάγνωση που δείχνει η υψοκλίμακα των 25 μέτρων (L1). Από την ίδια θέση, βρίσκουμε το
σημείο του κορμού όπου εφάπτεται η κλίμακα 1 και εκεί παίρνουμε και πάλι την ανάγνωση της υψοκλίμακας
των 25 μέτρων (L2). Με βάση τις δύο αναγνώσεις L1 & L2, που αν είναι ετερόσημες τις προσθέτουμε, ενώ αν
είναι ομόσημες τις αφαιρούμε, παίρνουμε μία τιμή L. Το γινόμενο L * d1,3 είναι το κατευθυντήριο ύψος ή
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ύψος του Pressler και αντιπροσωπεύει το ύψος του σημείου του κορμού ενός δένδρου, στο οποίο η
διάμετρός του, είναι το μισό της στηθιαίας, ενώ το μορφοΰψος του δένδρου είναι fh=2/3 * L * d1,3 .
Ο όγκος των ανωτέρω δοκιμαστικών κορμών υπολογίζεται από τον τύπο:
V = fh * g.
Όπου:

V = αφλοιος όγκος του δοκιμαστικού κορμού σε m3,
fh = το μορφοΰψος του δοκιμαστικού κορμού,
d1,3 = η αφλοια στηθιαία διάμετρος του δοκιμαστικού κορμού σε m.
g = η αφλοια κυκλική επιφάνεια του δοκιμαστικού κορμού σε m2.

Για το σύμπλεγμα του Κερδυλλίου Ορους τά ογκομετρικά στοιχεία θα υπολογιστούν με την χρηση
τοπικών μαζοπινάκων διπλης εισόδου
Στη συνέχεια, θα υπολογίζεται το ξυλαπόθεμα, ανά εκτάριο, κάθε κλάσης βαθμίδων διαμέτρου, με τον
πολλαπλασιασμό του έμφλοιου όγκου του κορμού της μέσης κυκλικής επιφάνειας της κλάσης, επί τον αριθμό
των δένδρων της κλάσης.
Για την εκτίμηση της προσαύξησης, θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες εξισώσεις του παραρτήματος Α΄
της αριθ. 74579/3022/11-07-1991 απόφαση Υπ.Γε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για κάθε
δασοπονικό είδος που απαντάται στο υπό μελέτη δάσος:
1. Δρυς : Zv = 0,1849 + (0,0656 * V) – (0,000177 * V2).
2. Μ. Πεύκη: Ζν = -0,82874+(0,04026*V)-(0,00004*V2).
Όπου : Zv = η τρέχουσα ετήσια προσαύξηση στο εκτάριο σε m3,
V = αφλοιος ξυλώδης όγκος κορμοξύλου ανά εκτάριο σε m3.
3 οξυα

: Ζν =0,59860+0,03023 V- 0,00003 V2

Τα ογκομετρικά και προσαυξητικά στοιχεία αφού υπολογισθούν, θα αναχθούν στην δοκιμαστική
επιφάνεια, στην μονάδα επιφάνειας και στην συνολική επιφάνεια της συστάδας και θα συμπληρωθούν
πλήρως τα προβλεπόμενα Φύλλα Δοκιμαστικών Επιφανειών (Φ.Δ.Ε.) και οι Πίνακες Ογκομετρικών &
Προσαυξητικών Στοιχείων Δοκιμαστικών Επιφανειών (Π.Ο.Π.Σ.Δ.Ε.), τα οποία θα υποβληθούν, τόσο ψηφιακά,
όσο και σε έντυπη μορφή στους συντάκτες των μελετών . Τα τελικά στοιχεία για κάθε συστάδα θα
αντιγραφούν στους πίνακες που περιλαμβάνονται στο Φύλλο Περιγραφής Συστάδας (Φ.Π.Σ.).

6. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Η ειδική μελέτη και περιγραφή των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, περιλαμβάνει την
περιγραφή του δασικού τόπου, του εδάφους, της σύνθεσης της βλαστήσεως και των δασοπονικών ειδών, της
δομής της συστάδας, της ποιότητας, του ύψους, της συνθέσεως και εξελίξεως του ξυλώδους κεφαλαίου, των
σταθμικών τύπων, των υποεπιφανειών και τέλος τη διατύπωση προτάσεων, για τις κατά συστάδα
δασοκομικές επεμβάσεις, το χρόνο υλοποίησης τους, κ.λπ. Οι τελικές προτάσεις θα διαμορφωθούν σε
συνεργασία με το Δασαρχείο Νιγρίτας και μετά από έγκρισή της. Το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων θα
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συμπληρωθεί πλήρως, για κάθε συστάδα, τόσο ψηφιακά, όσο και σε έντυπη μορφή, στο προβλεπόμενο
Φύλλο Περιγραφής Συστάδας, το οποίο θα δοθεί από το Δασαρχείο Νιγρίτας. Τα ληφθέντα στοιχεία –
δεδομένα καθώς και τα πλήρως συμπληρωμένα Φ.Π.Σ., θα υποβληθούν συνολικά, τόσο ψηφιακά, όσο και σε
έντυπη μορφή. Ο συνολικός αριθμός της έκτασης του δάσους, που πρόκειται να υλοποιηθεί η
προαναφερόμενη εργασία εμφανίζεται στην παρ. 7 του παρόντος (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) στον Πίνακα Ι.
7. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Από ποσοτικής πλευράς οι προτεινόμενες δράσεις αναλύονται στον Πίνακα Ι που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Σ

1.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ

5

Ι.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
:

2.

Σε δάσος σπερμοφυές και διφυές.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ

5.Ι

ΜΟΝΑΔΕ
Σ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ

1.624,50

στρέμματα
δασοσκεπού
ς έκτασης

6

ΙΙΙ.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Για υψηλά δάση με δοκιμαστικές
επιφάνειες και τη χρησιμοποίηση
εξισώσεων του παραρτήματος Α΄.

6.ΙΙΙ

185

στρέμματα
δοκ.
επιφάνειας

IV.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Για πρεμνοφυή δάση με δοκιμαστικές
επιφάνειες.

6.IV

22

στρέμματα
δοκ.
επιφάνειας
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8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 19.944,75€ συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης ΦΠΑ 24% και αναλύεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α
1.

2.

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Σ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΑΔΩΝ

5

Ι.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
:

5.Ι

Σε δάσος
σπερμοφυές και
διφυές.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕ
Σ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1.624,5

Στρέμματα

0,58

942,21

δασοσκεπού
ς έκτασης
6

ΙΙΙ.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Για υψηλά δάση με
δοκιμαστικές
επιφάνειες και τη
χρησιμοποίηση
εξισώσεων του
παραρτήματος Α΄.

6.ΙΙΙ

185

στρέμματα
δοκ.
επιφάνειας

74,47

13.776,95

IV.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Για πρεμνοφυή
δάση με
δοκιμαστικές
επιφάνειες.

6.IV

22

στρέμματα
δοκ.
επιφάνειας

62,06

1365,32

ΣΥΝΟΛΟ

16.084,48

ΦΠΑ 24%

3.860,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.944,75

9. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των δράσεων ορίζεται στις 10 / 03 / 2019.
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10. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η εκτέλεση της Υπηρεσίας: «Διαχειριστικες μελέτες ΔΔΣ Κερδυλλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου
Ορους-Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στά δημόσια δασικά
σύμπλεγματα «Βερτίσκου και Κερδυλλιου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών
επιφανειών», σύμφωνα µε την αριθ. 173140/2923/27-09-2018 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών &
Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΨΙΦΑ4653Π8-4Β8) θα χρηματοδοτηθεί από τις ήδη διατεθείσες
πιστώσεις ύψους 20.000,00 €, του Ειδικού Φορέα δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018,,
Νιγρίτα 12-11-– 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Δασάρχης ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Φραγγος χρηστος
Δασολόγος με Α΄Βαθμό

Στογιάννου Φίλιππας
Δασολόγος με Α΄Βαθμό
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. πρωτ. 18660/5-11-2018 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεύχος Προϋπολογισμού – Εκτιμώμενης Αξίας Σύμβασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ
Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου
Ορους «δράσεις προσδιορισμού καί
καταγραφής των διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά
συμλέγματα Βερτίσκου και Κερδυλίου
Ορους του Δασαρχείου Νιγρίτας με
Λήψη δοκιμαστικών επιφανειών
Cpv

77231000-8 Υπηρεσίες Διαχείρισης
Δασοκομίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πιστώσεις Ειδικού Φορέα του Πράσινου
Ταμείου 2018
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘ προστασία
Και Αναβάθμιση δασων 2018
Αξονας προτεραιοτητας 2 μέτρο 2

19.944,76 Ευρώ με ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εκτίμηση του προϋπολογισμού και της αξίας της σύμβασης, για την την εκτέλεση της Υπηρεσίας:
«Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα «Βερτίσκου και
Κερδυλλίου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών», συνολικής
εκτιμώμενης δαπάνης #16.084,48# €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%, βασίζεται στο αναλυτικό τιμολόγιο των
διαχειριστικών μελετών, όπως αυτό καθορίσθηκε με την αριθ. 74579/3022/11-7-91 απόφαση Υπ. Γεωργίας
και στον πίνακα βασικών τιμών ημερομισθίων και ημερήσιων αποζημιώσεων του 3ου τριμήνου 2012.
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 74579/3022/11-07-1991 απόφαση του ΥΠ.ΓΕ., όπως αυτή ισχύει και
του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Γ΄ τριμήνου 2012)

Α/Α

1
1

2

3

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΩΝ
(Π.Η.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΟΜΙΣ
ΘΙΟΥ
(Β.Τ.Η.)
ευρώ

2

3

4

α. Εργασία Γραφείου

123,11

14,99%

β. Εργασία Υπαίθρου

-

Επιβαρ.
(καταγγελί
α
σύμβασης+
υπερεργασί
α) %

ΠΟΣΟ
(€)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(Η.Δ.)

Πακέτο
ασφαλιστικ
ής κάλυψης
%

ΠΟΣΟ
(€)

ΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
(€)

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

5

6

7

8

31,21%

38,42

179,98

Ημ. Δασολ. Γρ.

278,97

Ημ. Δασολ. Υπ

Δασολόγος (Δασολ.)

Δασολ.
18,45

Τεχνολόγος
Δασοπονίας (Τ.Δ.)

Τ.Δ.

α. Εργασία Γραφείου

100,73

β. Εργασία Υπαίθρου

-

Εργάτης Ανειδίκευτος

62,99

14,99%
13,58%

15,10
8,55
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65,89%

31,44
41,50

147,27
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Ημ. Εργ. Χειρ.
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(Χειρονάκτης) (111)
4

Χειριστής ελαφρού
μηχανήματος (χειριστής
αλυσσοπριόνου) (115)

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ=
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΕΧΝ.
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ=
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΣΟΛ.=
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΕΧΝ.
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ=
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΣΟΛ.=
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΕΧΝ.
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ=

111,92

16,78

14,99%

34,93

31,21%

163,63

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΧΕΙΡ. ΕΛ.ΜΗΧ. * 1,1 =

123,11

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΧΕΙΡ. ΕΛ.ΜΗΧ. * 0,9 =

100,73
179,98
147,27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΣΟΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ * 1,55 =

278,97

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΕΧ. ΔΑΣ. * 1,55 =

228,27

Β. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
Β1. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ
(σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 74579/3022/11-07-1991 απόφαση του ΥΠ.ΓΕ., όπως αυτή ισχύει και
του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Γ΄ τριμήνου 2012)

I. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Σε δάσος σπερμοφυές και διφυές.

α. Εργασία Υπαίθρου
α1.
Δασολόγου:

α2. Τεχν.
Δασοπ.:

α3. Εργάτης
Χειρ.:

Ημ. Δασολ. Υπ.
1050

=

278,97
1050

=

0,27

Ημ. Τ. Δ. Υπ.
2100

=

228,27
2100

=

0,11

Ημ. Εργ. Χειρ.
1050

=

113,04
1050

=

0,11

Άθροισμα (α+β)

Α'=

Γενικά Έξοδα:

18%*Α΄=

0,49
0,09
0,58

Σ Υ Ν Ο Λ Ο:
T.E. =

0,58

ευρώ κατά στρέμμα δασοσκεπούς έκτασης.

Β2. ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ
Σελίδα 50 από 87

Ημ. Χειρ. Αλυσ.

ΑΔΑ: ΩΙΓΟΟΡ1Υ-ΩΑΩ

18PROC004000112 2018-11-13

(σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 74579/3022/11-07-1991 απόφαση του ΥΠ.ΓΕ., όπως αυτή ισχύει και
του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Γ΄ τριμήνου 2012)

I. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Με δοκιμαστικές επιφάνειες και ρίψη μέσων κορμών για
σπερμοφυή υψηλά δάση κωνοφόρων, σήμανση επιφανειών (€/Στρέμμα)

α. Εργασία Υπαίθρου

Ημ. Δασολ. Υπ.
8

=

278,97
8

=

34,87

α2. Τεχν. Δασοπ.:

Ημ. Τ. Δ. Υπ.
8

=

228,27
8

=

28,53

α3. Εργάτης Χειρ.:

Ημ. Εργ. Χειρ.
8

=

113,04
8

=

14,13

Ημ. Χειρ. Αλυσ.
8

=

163,63
8

=

20,45

Ημ. Δασολ. Γρ.
25

=

179,98
25

=

7,20

α1. Δασολόγου:

α4. Χειρ. Αλυσ.:

β. Εργασία Γραφείου
β1. Δασολόγου

Άθροισμα (α+β)
Γενικά Έξοδα:

T.E. =
III.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

124,11

105,18
18,93
124,11

ευρώ κατά στρέμμα δοκιμαστικής επιφάνειας

Για υψηλά δάση με δοκιμαστικές επιφάνειες και την χρησιμοποίηση μαθηματικών
εξισώσεων του παραρτήματος Α΄, το 60% της Τ.Ε. της περίπτωσης I.

74,47

T.E. =
IV.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Α'=
18%*Α΄=
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:

ευρώ κατά στρέμμα δοκιμαστικής επιφάνειας

Για πρεμνοφυή δάση με δοκιμαστικές επιφάνειες το 50% της Τ.Ε. της περίπτωσης Ι.

T.E. =

62,06

ευρώ κατά στρέμμα δοκιμαστικής επιφάνειας

Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α/Α
1.

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ
Ι.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

0,58

στρέμμα
δασοσκεπούς
έκτασης

74,47

στρέμμα δοκ.
επιφάνειας.

5

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ
ΟΓΚΟΥ
ΙΙΙ.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.

Σε δάσος σπερμοφυές και διφυές.

5.Ι
2.

ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ

Για υψηλά δάση με δοκιμαστικές επιφάνειες και
τη χρησιμοποίηση εξισώσεων του
παραρτήματος Α΄.
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IV.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Για πρεμνοφυή δάση με δοκιμαστικές
επιφάνειες.

6.IV

62,06

στρέμμα δοκ.
επιφάνειας.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ

1624,50

στρέμματα
δασοσκεπούς
έκτασης

0,58

6.ΙΙΙ

185

6.IV

22

στρέμματα
δοκ.
επιφάνειας
στρέμματα
δοκ.
επιφάνειας

5.Ι

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ

IV.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

ΤΙΜΗ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

5

Ι.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Σε δάσος σπερμοφυές και διφυές.

ΙΙΙ.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ

942,21

6

Για υψηλά δάση με δοκιμαστικές επιφάνειες
και τη χρησιμοποίηση εξισώσεων του
παραρτήματος Α΄.
Για πρεμνοφυή δάση με δοκιμαστικές
επιφάνειες.

74,47 13776,95
62,06 1365,32

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16084,48
3860,28
19944,76

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω προτεινόμενων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των
16.084,48 €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24% και 19944,76 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%.
Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Υπηρεσίας«Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλλίου
Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους
λήμματος στο δημόσιο δασικά σύμπλέγματα Κερδυλιου Ορους και «Βερτίσκου Όρους» του Δασαρχείου
Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών», του Έργου Πιστώσεις Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου
Ταμείου 2018 (Χρηματ. Προγρ. «Προστασία & Αναβάθμιση Δασών 2018» Άξονας προτεραιότητας 2, Μέτρο 2)
και η υλοποίηση αυτών θα χρηματοδοτηθεί από τις ήδη διατεθείσες πιστώσεις ύψους 19944,76 €, σύμφωνα µε
την αριθ. 173140/2923/27-09-2018 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ
(ΑΔΑ: ΨΙΦΑ4653Π8-4Β8).
Νιγρίτα, 12-11 - 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Δασάρχης

Φραγγος Χρήστος
Δασολόγος

Στογιάννου Φίλιππας
Δασολόγος με Α΄Βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ. πρωτ. _18660/5-11-2018 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ
Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου
Ορους «δράσεις προσδιορισμού καί
καταγραφής των διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά
συμλέγματα Βερτίσκου και Κερδυλίου
Ορους του Δασαρχείου Νιγρίτας με
Λήψη δοκιμαστικών επιφανειών
Cpv

77231000-8 Υπηρεσίες Διαχείρισης
Δασοκομίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πιστώσεις Ειδικού Φορέα του Πράσινου
Ταμείου 2018
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘ προστασία
Και Αναβάθμιση δασων 2018
Αξονας προτεραιοτητας 2 μέτρο 2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19.944,76 Ευρώ με ΦΠΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας:
«Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στά δημόσια δασικα σύμπλεγματα «Βερτίσκου και
Κερδυλλίου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών»
Συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης #16.084,48# €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%,

ΝΙΓΡΙΤΑ 12-11-2018
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.)

Άρθρο 1ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Αναθέτουσα αρχή (Α.Α.) της παρούσας σύμβασης είναι: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ –
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ.
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι: Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών) στον οποίο έχει
ανατεθεί σύμβαση.
Εργοδότης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης / Δασαρχείο Νιγρίτας.
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Διεύθυνση Δασών Σερρών.
Διευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): Δασαρχείο Νιγρίτας.
Συμφωνητικό: Η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου.
1.2 ΣυγγραφήΥποχρεώσεων (ΣΥ)
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης
περιλαμβάνονται στη σχετική διακήρυξη και στα παραρτήματα αυτής.
Από τη χρονική στιγμή υποβολής προσφοράς τεκμαίρεται ότι, ο οικονομικός φορέας, που την
υπέβαλλε, έχει λάβει πλήρη γνώση της σχετικής διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών
στοιχείων του φακέλου της δημόσιας σύμβασης, καθώς και των επιτόπιων συνθηκών υλοποίησης της
σύμβασης, έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία υλοποίησης των εν λόγω
δράσεων, έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της γεωγραφικής περιοχής επί της οποίας θα
ληφθούν τα στοιχεία υπαίθρου και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά.
Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να συμμορφώνεται στις συμβατικές
υποχρεώσεις του και δεν προκύπτει κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράταση
προθεσμίας εξαιτίας αυτού του λόγου.
1.3 Σειρά ισχύοςεγγράφων
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη:
1. Το συμφωνητικό.
2. Η διακήρυξη µε τα παραρτήματά της.
3. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
1.4 Εφαρμοστέα νομοθεσία
Όπως την παρ. 1.4 και 4.5 της σχετικής διακήρυξης. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται, ισχύουν οι
διατάξεις που αφορούν την διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του
ν.4412/2016, όπως ισχύει.
1.5 Συμμόρφωση με το θεσμικό - νομικό πλαίσιο
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται
στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και
βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να
τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις
ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης, για τις περιπτώσεις που
τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις, τόσο κατά
του υπαίτιου Αναδόχου, όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Π.Α. το περιεχόμενο όλων των
δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην
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εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που
εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, των αστυνομικών και λοιπών διατάξεων,
υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και
εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λπ., που
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
1.6 Αντικείμενο της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και δασοκομίας, με αντικείμενο
«Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του
Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών». Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιηθούν µε μέριμνα
του Αναδόχου σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Νιγρίτας και συγκεκριμένα στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα
«Βερτίσκου Όρους» της Π.Ε. Σερρών. Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στο τεύχος περιγραφής φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της διακήρυξης) και στο τεύχος προϋπολογισμού/εκτιμώμενης
αξίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της διακήρυξης), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, όλα τα παραπάνω, αλλά και τα εν συνεχεία αναφερόμενα και οι πάσης
φύσεως απαιτούμενες και αναγκαίες τροποποιήσεις, χάριν της πληρότητας, λειτουργικότητας και
δυνατότητας απρόσκοπτης αξιοποίησης των δεδομένων υπό το πνεύμα των ισχυόντων διαχειριστικών αρχών
και πρακτικών, είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 77231000-8 / υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας.
Άρθρο 2ο. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Τόπος και χρόνος
2.1.1 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή υλοποίησης των προαναφερόμενων δράσεων
(πεδίο) ή το γραφείο του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του
Εργοδότη (Π.Α., ∆.Υ., εποπτών, κ.λπ.), να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές
πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που
προβλέπεται να υλοποιηθούν οι δράσεις και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη
ο Εργοδότης.
2.1.2 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Το Συμφωνητικό θα υπογράψει για
λογαριασμό του Εργοδότη, ο Δασάρχης Νιγρίτας.
2.1.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης
ορίζεται στις 10-3-2019 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 217 και 218 του ν.4412/2016.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν.4412/2016 και το άρθρο 5.2 παρ.4 της διακήρυξης.
2.2 Εκπρόσωποι του Αναδόχου
2.2.1 Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση του ή τους πληρεξούσιους.

2.2.2 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του.
Το συμφωνητικό επί ενώσεων υπογράφεται από το νόμιμο, κοινό εκπρόσωπο, που ορίσθηκε κατά την
υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση Αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του Αναδόχου θεωρείται η έδρα του
εκπροσώπου του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία,
την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των
εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης
θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη
έδρα.
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2.2.3 Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του µε δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή
υποβάλλεται µε ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, εφόσον
κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα αντί του Αναδόχου, οι
κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως
την υποβολή της σχετικής δήλωσης µε την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η
Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο
τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2.3 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων
Η επικοινωνία των υπηρεσιών με τον ανάδοχο συντελείται είτε: α) με τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2672/1998, είτε β) με όργανο της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο
όργανο, είτε γ) με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου
νομικού εκπροσώπου του, είτε δ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατά τις κείμενες διατάξεις. Η κοινοποίηση
της ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160 του ν.4412/2016 και της ειδικής
διαταγής του άρθρου 159 του ιδίου νόμου, γίνεται αποκλειστικά κατά τις περιπτώσεις β’ και γ’. Για την
κοινοποίηση, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β’ και γ’, συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2.4 Επίβλεψη της Σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Δασαρχείο
Νιγρίτας, το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και στην αναθέτουσα αρχή, για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων, λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα, για την
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση
του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 3ο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα περιγράψει τον ακριβή αριθμό και τα χαρακτηριστικά
όλου του προσωπικού, επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού – εργατικού, που προτίθεται να
χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της σύμβασης. Οποιαδήποτε μεταβολή στην στελέχωση του αναδόχου θα
πρέπει να αιτιολογείται και υπόκειται στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τεκμαίρεται ότι η ∆.Υ.
αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.
Η μεταφορά του συνεργείου του αναδόχου στο πεδίο για τη λήψη στοιχείων, καθώς και η επιστροφή
αυτών στην έδρα τους θα γίνεται αποκλειστικά με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
Το προσωπικό που θα εργάζεται είναι προσωπικό του αναδόχου και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά
κανενός είδους εργασιακή σχέση με το Δημόσιο.
Άρθρο 4ο. ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. Η συμβατική αξία μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης
κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016.
Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται
επιπλέον στον ανάδοχο, µε την πληρωμή κάθε λογαριασμού.
Η σύμβαση υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και
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Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ, κ.λπ.)
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται: α) με κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 ν.4013/2011 όπως ισχύει), β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του
Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016, γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) και δ) καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση
που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του αναδόχου.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας (8,00%) επί του καθαρού ποσού.
Για την εκκαθάριση της δαπάνης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία τα κατωτέρω
παραστατικά στοιχεία: α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, γ)
Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2%) και παρακράτησης φόρου εισοδήματος, δ)
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ε) Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού αναδόχου για την πληρωμή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του Εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, για την εκκαθάριση της δαπάνης και την
πληρωμή της απαίτησης.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο (παρ.1δ άρθρου 72 του ν.4412/2016).
Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά
και γενικά έξοδα, κ.λπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των
εργασιών.
Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μ πορεί να γίνει υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από
τον Εργοδότη, θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5ο. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 218 του ν.4412/2016 και στην παρ. 5.2 παρ.4 της σχετικής διακήρυξης. Η
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Άρθρο 6ο. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
6.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
6.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης να επαληθεύσει όλα τα στοιχεία τα
οποία έχουν τεθεί στη διάθεσή του και να υποβάλλει γραπτώς τυχόν επισημάνσεις του και προτάσεις για
συμπλήρωση, τροποποίηση ή βελτιστοποίηση των εργασιών και των μεθόδων υλοποίησης της σύμβασης. Ο
έλεγχος των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον ανάδοχο.
6.1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, µε επιδεξιότητα, επιμέλεια και
επαγγελματική κρίση. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις τα οποία επισημανθούν, είτε στο στάδιο της υλοποίησης
της σύμβασης, είτε στα στάδια του ελέγχου, της επαλήθευσης και της θεώρησης από τις δασικές υπηρεσίες,
θα πρέπει να διορθώνονται από τον Ανάδοχο χωρίς άλλη αμοιβή.
6.1.3 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον Εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του
Εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα µε τη σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν
συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον Εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.
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6.1.4 Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα
έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο
ανήκει σ’ αυτόν.
6.1.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον Εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης
συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες προκύπτει τέτοια
σύγκρουση.
6.1.6 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
6.1.7 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις
του Εργοδότη κατά του Αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση
της σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης (άρθρο 188 παρ. 1 του ν.4412/2016).
6.2 Άδειες και εγκρίσεις
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους
αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλαχού και που είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να
υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το
αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή
ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
Ο Εργοδότης ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές
άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής, ο
Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους.
Κατ' εξαίρεση, ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Ο νόμος καταλείπει στον Εργοδότη τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι.
2. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κατάχρηση
εξουσίας.
Ο Εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και μόνο με
τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας
διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.

6.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα
τον Εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξαιτίας
ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, τόσο απέναντι της υπηρεσίας, όσο και του προσωπικού, όλες τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συγκεκριμένη σύμβαση, με βάση τη διακήρυξη και τα υπόλοιπα
συμβατικά τεύχη και όσες άλλες καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και ειδικά στο άρθρο 138 του
ν.4412/16, σχετικά με την πληρωμή και ασφάλιση του προσωπικού, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη των αδικημάτων, την λήψη όλων των
προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και υγείας του προσωπικού, κ.λπ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη όλων των επιβαλλομένων προληπτικών μέτρων κατά των
ατυχημάτων και ρητά συνομολογείται ότι για τυχόν ατύχημα στο προσωπικό ή επί παντός τρίτου προσώπου ή
πράγματος, ακέραια την ευθύνη φέρει αυτός, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη κάθε αποζημίωσης.
6.4 Εκχώρηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων – υποκατάσταση του Αναδόχου
Η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού Αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης ή της
υπηρεσίας επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται ρητά στη σύμβαση ή πληρούνται οι προϋποθέσεις της
περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται µε
απόφαση της Π.Α. που εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
6.5 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι
προσκτηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων
των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
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6.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
6.6.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, πίνακες, φύλλα περιγραφής, στοιχεία, κ.λπ.), που θα συνταχθούν από
τον ανάδοχο (και τους προσκτηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, θα ανήκουν στην
ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο νόμο και στη
σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης.
6.6.2 Αν είναι υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική
μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκμηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
6.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προσκτηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του Εργοδότη
µε την βοήθεια / καθοδήγηση του Αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που
θα περιλαμβάνει:
 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη
του, και
 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του
τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν µε
άλλες κλασσικές μεθόδους ή µε άλλα προγράμματα.
6.8 Κυριότητα και χρήση λογισμικού του Αναδόχου
6.8.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος
για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη
διάθεση του Εργοδότη όποτε του ζητηθεί.
6.8.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο Εργοδότης το
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που
σχετίζονται µε το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
6.9.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις
κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:
 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και υποβολής των
αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,
 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα µε την ελληνική φορολογική νομοθεσία,
 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.
6.9.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
6.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το προσωπικό του
Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του,
που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κ.λπ.), για το
προσωπικό που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.
6.11 Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων και την τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών περί ασφάλειας και υγείας και περί
πρόληψης ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη
φάση υλοποίησης της σύμβασης (Π.Δ. 305/96 (αρ. 7-9), ν.4412/16 (αρ. 138 παρ. 7), ν.3850/10 (αρ. 42,43),
κ.λπ.).
Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική
μελέτη και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για
κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων,
ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.
Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
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6.12 Δημοσιοποίηση – Ανακοινώσεις στονΤύπο
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύμβαση ή τον
Εργοδότη.
Άρθρο 7ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
7.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που
αφορούν τη σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.
7.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους
όρους του νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2.
Άρθρο 8ο. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ματαίωση του διαγωνισμού δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους.
Νιγρίτα, 12 - _11 - 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Δασάρχης

Φράγγος Χρήστος
Δασολόγος

Στογιάννου Φίλιππας
Δασολόγος με Α΄Βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ. πρωτ. __18660__/5__-_11_-2018 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ
Κερδυλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου
Ορους «δράσεις προσδιορισμού καί
καταγραφής των διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στα δημόσια δασικά
συμλέγματα Βερτίσκου και Κερδυλίου
Ορους του Δασαρχείου Νιγρίτας με
Λήψη δοκιμαστικών επιφανειών
Cpv

77231000-8 Υπηρεσίες Διαχείρισης
Δασοκομίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πιστώσεις Ειδικού Φορέα του Πράσινου
Ταμείου 2018
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘ προστασία
Και Αναβάθμιση δασων 2018
Αξονας προτεραιοτητας 2 μέτρο 2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19.944,76 Ευρώ με ΦΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με σκοπό την επιλογή αναδόχου
για την υλοποίηση Της εκτελεσης υπηρεσίας:
«Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στά δημόσιά δασικά σύμπλεγματα «Βερτίσκου και
Κερδυλίου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών»
Συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης #16.084,48 €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Α.Δ.Τ.:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜ. / Τ.Κ.:
ΤΗΛ. / FAX:
e-mail:
Αφού έλαβα γνώση της σχετικής προκήρυξης, διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών
στοιχείων του φακέλου του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ
Κερδυλλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου
ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα «Βερτίσκου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη
δοκιμαστικών επιφανειών», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 16084,48 €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%, καθώς
και των επιτόπιων συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά και δηλώνω ότι
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την υλοποίηση των προαναφερόμενων
δράσεων, προσφέροντας ως ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%), επί των τιμών μονάδας των επιμέρους δράσεων του τιμολογίου της υπηρεσίας, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ
24%, το ποσοστό ………………………..… και ως συνολική τιμή εκτέλεσης της σύμβασης (αριθμητικώς σε ευρώ
€) το ποσό των ……………………………………………………………………………. ευρώ, όπως αυτά αναγράφονται,
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αριθμητικώς και ολογράφως, στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ
(ΕΥΡΩ)

στρέμματα
δασοσκεπούς
έκτασης

0,58

6.ΙΙΙ

στρέμματα
δοκιμαστικής
επιφάνειας

74,47

6.IV

στρέμματα
δοκιμαστικής
επιφάνειας

62,06

1. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ

5

Ι.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Σε δάσος σπερμοφυές και
διφυές.

5.Ι

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ
ΙΙΙ.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

IV.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:`

Για υψηλά δάση με
δοκιμαστικές επιφάνειες και τη
χρησιμοποίηση εξισώσεων του
παραρτήματος Α΄.
Για πρεμνοφυή δάση με
δοκιμαστικές επιφάνειες.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (%)
ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

6

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αριθμητικώς σε ευρώ €) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

16084,48

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(αριθμητικώς σε ποσοστό %):
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αριθμητικώς σε
ευρώ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:
ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς σε ευρώ €) Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(αριθμητικώς σε ευρώ €):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ολογράφως σε ευρώ €):

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ποσοστών έκπτωσης (Αριθμητικά και Ολογράφως), θα ισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή.
2. Οι προσφορές δεν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπερβαίνουν το 100% της προεκτιμημένης αμοιβής.
3. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τίθεται η υπογραφή μόνον του κοινού εκπροσώπου ή
σε περίπτωση που υπογράφουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που αποτελούν την ένωση τίθεται η υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων
τους και η σφραγίδα.

(ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΝΙΓΡΙΤΑ

-

-2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.
2.
3.

Σελίδα 63 από 87

ΑΔΑ: ΩΙΓΟΟΡ1Υ-ΩΑΩ

18PROC004000112 2018-11-13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ
,

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 φορέαi 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 ΝΙΓΡΙΤΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50205
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 9/ΝΙΓΡΙΤΑ/62200
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σαμαράς Χρήστος – Φράγγος Χρήστος
- Τηλέφωνο: 2322022445 / 22450
- Ηλ. ταχυδρομείο: das-nig@damt.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.damt.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλίου Ορους και
ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στά
δημόσια δασικα σύμπλεγματα «Βερτίσκου και Κερδυλίου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη
δοκιμαστικών επιφανειών»
CPV 77231000-8 / Υπηρεσίες Διαχείρισης Δασοκομίας
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ]
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 αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv 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.
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);
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
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:

Απάντηση:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι
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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 δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[ ] Ναι [ ] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
1.
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 …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[ ]Ναι [ ]Όχι
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;
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.
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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)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει [ ]Ναι [ ]Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

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).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτηxii·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
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:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

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):
[……][……][……][……]xix
[ ] Ναι [ ] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [ ] Ναι [ ] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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 ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[ ] Ναι [ ] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
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
[ ] Ναι [ ] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
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 συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [ ] Ναι [ ] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[ ] Ναι [ ] Όχι
[…...........]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
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
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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:

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι

[.........…]
[ ] Ναι [ ] Όχι

[...................…]
[ ] Ναι [ ] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι
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επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:
[ ] 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
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[ ] Ναι [ ] Όχι
επιλογής;
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 εγκατάστασήςxxxiii; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
[ …] [] Ναι [] Όχι
εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
[……],[……][…]νόμισμα
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
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
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
[……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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
(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
[……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
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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:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
διακήρυξη):
προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
υπηρεσιών:
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
διακήρυξη):
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
[…...........]
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
Περιγραφή
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
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 ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, 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
[ ] Ναι [ ] Όχι
διενέργεια ελέγχωνxlii 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;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
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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:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

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
υπεργολαβίαςxliii 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:
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

[……]

[....……]

[ ] Ναι [ ] Όχι

[ ] Ναι [ ] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[ ] Ναι [ ] Όχι

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[ ] Ναι [ ] Όχι
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
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[ ] Ναι [ ] Όχι
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:

(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,
[ ] Ναι [ ] Όχιxlv
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
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
καθένα:
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δασαρχείο Νιγρίτας, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, για τους σκοπούς της σύναψης δημόσιας σύμβασης για την
την εκτέλεση της Υπηρεσίας: «Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους
Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δασικά
σύμπλεγματα «Κερδυλίου ορους και Βερτίσκου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών
επιφανειών έτους 2018», με κωδικό στο ΚΗΜΔΗΣ:…………………………………………………..
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

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.
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.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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.”
viii

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.
ix

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).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
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xi

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).
xii

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.
xiii

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.
xiv

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”.
xv

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.".
xvi

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 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxii

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).

xxiii

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
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

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.
xxxiii

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.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

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.
xlii

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.
xliii

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.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Δασάρχης

Φράγγος Χρήστος
Δασολόγος

Στογιάννου Φίλιππας
Δασολόγος με Α΄Βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ. πρωτ. 18660/5-11--2018 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών
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