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Με Εντολή Συντονιστή  Α.∆.Μ-Θ 
Η Αναπληρώτρια προϊσταµένη του 

∆ασαρχείου Σερρών 
 
 

Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου 
           ∆ασολόγος µε βαθµό Α
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                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
 

                Σέρρες, 17/09/2020 
Αριθ. Πρωτ.: 14213 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

 
«Λευκοκαλλιέργεια και 

λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές 
και καλλιεργητικές εργασίες στη 
ζώνη λευκοκαλλιέργειας 
πεδιάδας Σερρών, έτους 2020» 

 
CPV: 77200000-2 & 77231600-

4 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων 2020 της ΣΑΕ 584-
Ενάριθµο Έργο 2014ΣΕ58400007 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.508,97 Ευρώ µε ΦΠΑ 
 
 
‘Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη 

λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2020’ 
 

Εκτιµώµενης αξίας 11.700,78 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.) 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε α) τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (Α΄147) και 

β) τους όρους της παρούσας 
 

Υπόδειγµα ∆ιακήρυξης για Συµβάσεις Γενικών Υπηρεσιών µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 
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Σέρρες, Σεπτέµβριος 2020  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
Επωνυµία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

/ ∆ασαρχείο Σερρών 
Ταχυδροµική διεύθυνση Τέρµα Οµόνοιας 
Πόλη Σέρρες 
Ταχυδροµικός Κωδικός 62125 
Τηλέφωνο 2321039126 
Φαξ 2321046262 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  das-ser@damt.gov.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες1 Ματθαίου Νικόλαος 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  

(URL) 
www.damt.gov.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Με την αριθµ.540/21-01-2020 (6ΩΤΡΟΡ1Υ-ΘΕΜ) Απόφαση του Συντονιστή Α.∆.Μ.Θ., ορίστηκε η 

προϊστάµενη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία: 
�  Αναθέτουσα αρχή: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης - ∆ασαρχείο Σερρών  

Οδός  Τέρµα Οµόνοιας  
Ταχ.Κωδ. 62125 
Τηλ. 2321039126 
Telefax 2321046262 
E-mail das-ser@damt.gov.gr 
Πληροφο

ρίες:  
Ματθαίου Νικόλαος 

� Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Ελληνικό ∆ηµόσιο/ Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας 
Θράκης 

� Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ασαρχείο Σερρών  
� Προϊστάµενη Αρχή: ∆ιεύθυνση ∆ασών Σερρών 
� ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ασαρχείο Σερρών 
� Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.2 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι µεταξύ άλλων: Η καλλιέργεια όλων των 

υφιστάµενων λευκοφυτειών και την αναδάσωση και καλλιέργεια των παραχωρηθέντων εκτάσεων του 
ποταµού Στρυµόνα. 

 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 3 

α)    Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι θα παραλάβουν το 
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πρωτότυπο έντυπο οικονοµικής προσφοράς από την αναθέτουσα αρχή. Η παραλαβή των 
υπόλοιπων τευχών θα γίνει µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύµβασης στο γραφείο του τµήµατος ∆ασοτεχνικών Έργων του δασαρχείου Σερρών κατά τις 
εργάσιµες  ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και 
φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή. 
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών µµεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση:  ∆ασαρχείο Σερρών 
(Τέρµα Οµόνοιας, 62125 Σέρρες). 
γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από τον ανωτέρω αρµόδιο για πληροφορίες : 

στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 2321039126 ή την διεύθυνση στο 
διαδίκτυο: www.damt.gov.gr 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης4 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2020 της 
ΣΑΕ 584 (αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΣΕ58400007). Η έγκριση διάθεσης πίστωσης έγινε µε την µε αρ.πρωτ.   
Την ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04-06-2020 () Απόφαση ΥΠΕΝ και µε την µε αρ. πρωτ. 7500/11-06-2020 
(Α∆Α: 6ΠΒ∆ΟΡ1Υ-ΑΜΟ) απόφαση κατανοµής της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η εκτέλεση εργασιών εκπρέµνωσης και καλλιέργειας, οι οποίες 

αναλυτικά περιλαµβάνουν: 
α) Εκπρέµνωση πρέµνων υλοτοµηθέντων δέντρων στο χείµαρρο κρουσοβίτη σε 1.104,00 πρέµνα)  
  
β) Αποµάκρυνση των πρεµνών των υλοτοµηθέντων δέντρων, εκθάµνωση - αποµάκρυνση της 

ανεπιθύµητης βλάστησης και των υπολειµµάτων υλοτοµίας σε: έκταση 45,80 στρεµµάτων στον   χείµαρρο 
κρουσοβίτη. Συνολικά επέµβαση σε έκταση 45,80 στρεµµάτων.  

γ) ∆ισκοσβάρνισµα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π. φυτειών στα: ∆.Τ.11β (13) σε έκταση 67,00 
στρεµµάτων, σε µέρος του ∆.Τ.13 (13) σε έκταση 40,00 στρεµµάτων σε µέρος του ∆.Τ.14 (12) σε έκταση 
160,00 στρεµµάτων, της κυρίας κοίτης του ποταµού Στρυµόνα και στον χείµαρρο κρουσοβίτη σε έκταση 
45,80 στρεµµάτων. Η συνολική έκταση εφαρµογής της εργασίας ανέρχεται σε 312,80 στρ.  

 
δ) Αναµόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, µικροϊσοπέδωση, µε 

προωθητήρα D7 κ.λ.π στον χείµαρρο κρουσοβίτη σε έκταση 45,80 στρεµµάτων Η συνολική έκταση 
εφαρµογής της εργασίας ανέρχεται σε 45,80 στρ. 

  
 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 77200000-2 (Υπηρεσίες ∆ασοκοµίας) και 77231600-4 (Υπηρεσίες 
Αναδάσωσης). 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό 14.508,97€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:  11.700,78€  ΦΠΑ : 2.808,19€). 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

1.3 Θεσµικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
� του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήµερα 
� του ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “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” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007 -2013», 

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

� του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

� της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές»,  

� του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
� του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,6 
� του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
� του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

� του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
� του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
� του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 

Θέµατα”,  
� του Π.∆ 437/81 όπως ισχύει, σήµερα. 
� του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  
� του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

� Ν. 4605/2019 (Α΄52) « Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας  µε την οδηγία  (ΕΕ)  2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ………. – Μέτρα  για την επιτάχυνση  του Έργου του Υπουργείου  
Οικονοµίας  και Ανάπτυξης  και άλλες διατάξεις ». 
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�  
� της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

� των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

� Την αριθ. 7500/11-06-2020 (Α∆Α: 6ΠΒ∆ΟΡ1Υ-ΑΜΟ) απόφαση της Αναπληρώτριας 
Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών, ‘3η κατανοµή ορίου πληρωµών της ΣΑΕ 584 του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2020’ στα ∆ασαρχεία του Νοµού Σερρών. 

� Την αριθ. 540/21-1-2020 (Α∆Α:�6ΩΤΡΟΡ1Υ-ΘΕΜ)Απόφαση του Συντονιστή Α.∆.Μ.Θ., 
στην οποία ορίστηκε η προϊστάµενη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία. 

� Την αριθµ.13921 / 11-09-2020(Α∆Α:� 6Ι8ΡΟΡ1Υ-ΩΤΙ) απόφαση της Αναπληρώτριας 
Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού 
διαγωνισµού και τα τεύχη δηµοπράτησης, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των εργασιών:  
‘Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη 
λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2020’. 

� Την αριθµ. 2565/26-02-2020 (Α∆Α: ΩΙΠΙΟΡ1Υ-ΝΑΠ) απόφαση της Αναπληρώτριας 
Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών,  ‘Συγκρότηση οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 221 του Ν.4412/2016), για το έτος 2020 ’. 

 
 

1.4 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29-09 -2020/ηµέρα Τρίτη και ώρα 

10:οο7 
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. 
1.5 ∆ηµοσιότητα 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) 8.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)9 

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.damt.gov.gr   

1.6 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
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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 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 τους10 

β) δεν 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. 

�����������������������������������������������������������
��� @	�	���=���	-�.�����-�//�.0.1�2�

ΑΔΑ: Ψ476ΟΡ1Υ-69Ν



�

����������

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης11  είναι τα ακόλουθα: 
1. η περίληψη διακύρηξης (Α∆ΑΜ 20 PROC)  
2. η παρούσα ∆ιακήρυξη -2020) µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος αυτής. 
3. το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 
4. το έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
5. ο προϋπολογισµός των εργασιών 
6. το τιµολόγιο εργασιών 
7. το τεύχος τεχνικής περιγραφής 
8. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή µέρους αυτών οι ενδιαφερόµενοι απευθύνονται στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή 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 ενδιαφερόµενο12. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την24-09-2020 η Υπηρεσία παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.   

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων 
της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).  
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Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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

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. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις13 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη 
της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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 
προσφορών14, 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων.15 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή16 για την υποβολή προσφοράς17.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.18 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
∆εν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού19 
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: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη20 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης 
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Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

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

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου21. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων 
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν 
έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 22 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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   

β) 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. 

∆εν 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 τους23.  

ή/και 
γ) 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 
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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/∆1632/2011 (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. 24 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2.2.3.2, 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. Αποκλείεται25 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. 
4412/201626,  

(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 λειτουργίας27,  

(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 έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν 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 3.2 της παρούσας,  

(ζ) 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. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 28 

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. 

2.2.3.5. 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  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)29 και 2.2.3.4 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 30. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. 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. 

 
Κριτήρια Επιλογής31 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας32 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της υπηρεσίας.   
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά 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 Σ∆Σ, 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 ή εµπορικά µητρώα.  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς, εκτός των ∆ασοπόνων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο ΓΕΩΤΕΕ και να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις σ’ αυτό.   
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2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια33 
∆εν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα34 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται35: 
α) να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Γεωτεχνικού κλάδου ∆ασολόγων που να ασκεί το 

επάγγελµα του ∆ασολόγου τουλάχιστον 5 έτη, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ∆ασοπόνου που να ασκεί 
το επάγγελµα του ∆ασοπόνου τουλάχιστον 5 έτη 

β) να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) οικονοµικοί 
φορείς, θα πρέπει να είναι στελεχωµένοι µε ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ. 
αναλόγου τάξης (Άρθρο 7 Π.∆. 146/88) για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΊΝΟΥ. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης36 
∆εν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια 

σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 

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 ν. 
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4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα). 

2.2.9 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.8 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, 
ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη 
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥ∆37 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) 
και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονοµικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.38 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

2.2.10 Αποδεικτικά µέσα39 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, 
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις 
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201640. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 – 2.2.9). 
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Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει ένα φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
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 
ισχύουν41. 

Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά42: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
µέλους 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 στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.243 και 2.2.3.444 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα 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 
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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 ∆ηµοσίων Εσόδων45 

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 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους 
- µέλους ή της χώρας 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 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες 
µέσω του αποθετηρίου πιστοποητικών (e-Certis) του άρθρου 81.  

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 

γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
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 ή αίτησης συµµετοχής.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. 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 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά 
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.46 

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και βεβαίωση εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων σ’ αυτό (Ισχύει µόνο για 
∆ασολόγους). 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, 
δεν απαιτείται στην παρούσα διάταξη.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν:  

Β.4.1 να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Γεωτεχνικού κλάδου ∆ασολόγων που να ασκεί 
το επάγγελµα του ∆ασολόγου τουλάχιστον 5 έτη, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ∆ασοπόνου που να 
ασκεί το επάγγελµα του ∆ασοπόνου τουλάχιστον 5 έτη 
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Β.4.2 να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) οικονοµικοί 
φορείς, θα πρέπει να είναι στελεχωµένοι µε ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ. 
αναλόγου τάξης (Άρθρο 7 Π.∆. 146/88) για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΊΝΟΥ. 

Το εργατικό προσωπικό του υποψηφίου αναδόχου δεν απαιτείται να διαθέτει ειδική εµπειρία 
(ανειδίκευτοι εργάτες). 

Εφόσον κάποιο άτοµο της οµάδας υλοποίησης των εργασιών κριθεί από την Υπηρεσία ότι δεν 
εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε τις υποδείξεις αυτής και του αναδόχου, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον 
αντικαταστήσει άµεσα. 

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη. 

Β.6. 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 ΦΕΚ, 
συγκρότηση ∆.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. 

Ειδικότερα πρέπει να προσκοµιστούν τα κάτωθι: 
Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµέµο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει: 
1. Αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια ∆ιοικητική 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 ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, 
αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών 
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

2. Πρακτικό ∆.Σ της εταιρείας µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό, για την 
ανάληψη της δηµοπρατούµενης εργασίας και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο στο οποίο περέχεται η 
εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας τα σχετικά µε το 
διαγωνισµό έγγραφα και µόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 
να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς. 

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

Οι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το 
οποίο οφείλει να υποβάλλει: 

1. Επικυρωµένο αντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος 
καταστατικού και 

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

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

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους47 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.  
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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.  

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.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 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. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την προσκόµιση 
σχετικού συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

  
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης48 της Σύµβασης49 είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει τιµής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και 
στη σχετική µελέτη, για όλες τις περιγραφόµενες  υπηρεσίες.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής50. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5, 
 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
 είτε (β) µε αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή,  
 είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής,  
στην ταχυδροµική διεύθυνση: ∆ασαρχείο Σερρών-Τέρµα Οµόνοιας, 62125 Σέρρες 
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 δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 
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προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

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

 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

Προσφορά  
του ………  

για τις Υπηρεσίες: « Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές 
εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2020 »  

µε αναθέτουσα αρχή το ∆ασαρχείο Σερρών  
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής29 Σεπτεµβρίου/2020. 

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, 

η οποία αναγράφει το διαγωνισµό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική 

Προσφορά», 
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ηµεροµηνία  υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

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

 
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασµό του οικονοµικού 

φορέα : 
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου) και  
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους 

τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.  
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 

κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα51, 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. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαµβάνουν το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας 
διακήρυξης.  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

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

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών 
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το έντυπο οικονοµικής προσφοράς. Το έντυπο 

πρέπει να είναι συµπληρωµένο και κατάλληλα υπογεγραµµένο. 
Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν έκπτωση εκφραζόµενη σε ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισµού των εργασιών (%). 
Στην οικονοµική προσφορά δίνεται το προσφερόµενο ποσό ολογράφως και αριθµητικά σε ΕΥΡΩ (€) 

για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, βάσει της κατωτέρω τιµής αναφοράς 11.700,78 €. 
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 σύµβασης52. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3.% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 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 αρχή53 στο 
κεφάλαιο Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης του Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονοµικός φορέας που έχει προσφέρει το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισµού των εργασιών. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών54 
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι 

(06) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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 και την εγγύηση συµµετοχής 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. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών55 
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,56 

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 παράγραφο 3.1.1. 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 3.1.1. 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 παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( 
περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 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. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξη της προθεσµίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά 
την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά 
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης 
(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 Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

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 οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρµοζόµενων των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η 
επωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν 
στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄και  β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

γ) Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ηµεροµηνία57 και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των αποβληθεισών 
οικονοµικών προσφορών. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
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Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές58.   

Τα αποτελέσµατα του εν λόγω σταδίου («Οικονοµική Προσφορά») επικυρώνονται µε µια 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια 
αυτής, στους προσφέροντες59. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου60 - 

∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
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 61 από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης62 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 
παράγραφο 2.2.8. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτής. 

Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκοµισθεί τα  παραπάνω  δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει   εντός  προθεσµίας  των 10 ηµερών αίτηµα προς  το αρµόδιο όργανο  
αξιολόγησης  για την παράταση  της προθεσµίας  υποβολής , το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά 
έγγραφα από  τα οποία  να αποδεικνύεται ότι έχει  αιτηθεί  τη χορήγηση των  δικαιολογητικών η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο  απαιτηθεί  για 
τη  χορήγηση  των δικαιολογητικών από  τις αρµόδιες  αρχές.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί και λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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.∆., 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 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 - 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του63.  

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 ποιοτικής 
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών από τα 
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οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Ν.4412/16 και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Προϊσταµένη Αρχή  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, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει κατά 
την ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

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 που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα 
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον 
κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του 
άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης  κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας που δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην  
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/16. 

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  
ή από τη συντέλεση της παράληψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε 
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης κατά περίπτωση µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών64. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της ∆/νουσας Υπηρεσίας, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, Η ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής, η οποία 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 ∆ηµοσίου, 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.65 
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3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω 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 ∆ιαγωνισµού. 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. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1 Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) 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 και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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 4.5, 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 (ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται τµηµατικά : αποδεσµεύονται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του µέρους του τµήµατος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά] 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 της ως άνω εγγυήσεως γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  

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. 

4.4 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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.    

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης66 
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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  
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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 
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1 Τρόπος πληρωµής 

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την παραλαβή των υπηρεσιών 
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201667, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 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 µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,6% ‘∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών’, 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 σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2342/1995 

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)68 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος69 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 ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

 
5.2.2. 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: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης 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 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 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων70 

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 προβλεπόµενου στην 
περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201671 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 

�����������������������������������������������������������
��� @	�	��.1+�����-�//�.0.1�2�
��� 7	6�-�����	����*�������*	�	���.1+��-�//�.0.1�2����)��	�����������������*	�	���1F���	-�,F�����-�//<F0.1�F�

ΑΔΑ: Ψ476ΟΡ1Υ-69Ν



�

�������		�

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το 
Τµήµα Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων, το οποίο και θα εισηγείται  στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 
που είναι το ∆ασαρχείο Σερρών 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.  

6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία 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 ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, 
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. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 
ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, 
που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης και φυλάσσεται 
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη 
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  ∆ιάρκεια σύµβασης72 
6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και 

λήγει την 21/12/2020. 
6.2.2. 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 διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου73. 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 έκπτωτος74  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 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22175 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία 
παραλαβής, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι 
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, 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 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 συντελεσθεί 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 πρωτοκόλλων76.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση77 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε 
τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα 
στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 
 

Σέρρες,17/09/2020 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Νικόλαος Ματθαίου 
      ∆ασοπόνος µε Α΄ βαθµό 
 

 
 
 

Με Εντολή Συντονιστή  Α.∆.Μ-Θ 
Η Αναπληρώτρια προϊσταµένη του                   

∆ασαρχείου Σερρών 
 
 

 Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου 
           ∆ασολόγος µε βαθµό Α 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθ. πρωτ:13921/11-09-2020 Απόφαση της ∆νσης ∆ασών Σερρών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού 

Αντικειµένου της Σύµβασης «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή – Αναδασωτικές και καλλιεργητικές 
εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών, έτους 2020» 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Το ∆ασαρχείο Σερρών ασκεί τις απορρέουσες από την κείµενη νοµοθεσία αρµοδιότητές του, οι 

οποίες εστιάζουν στην ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της περιοχής ευθύνης του και συγκροτείται από τα παρακάτω τµήµατα: 

α) Τµήµα ∆ιοικήσεως και ∆ιαχείρισης ∆ασών 
β) Τµήµα Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων 
γ) Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
δ) Τµήµα ∆ιοικητικό - Λογιστικό 
Υφιστάµενη κατάσταση-υποδοµές 
Οι εκτάσεις που καταλαµβάνουν οι λευκοφυτείες της πεδιάδας Σερρών ανήκουν στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο και προέρχονται από απαλλοτρίωση διπλής ζώνης (αριστερά και δεξιά παγγίνα) των εκτάσεων 
ζωνών κατάληψης έργων του ποταµού Στρυµόνα και των ποτιστικών αποστραγγιστικών τάφρων περιοχής 
πεδιάδας Ν. Σερρών. 

Οι λευκοφυτείες καταλαµβάνουν τις εκτάσεις αρχίζοντας από την σιδηροδροµική γέφυρα του 
ποταµού Σιδηροκάστρου και ακλουθώντας την κοίτη του ποταµού Στρυµόνα καταλήγουν στα στενά της 
Αµφίπολης. 

Οι εκτάσεις των ζωνών διοικούνται και διαχειρίζονται βάσει του Ν.∆. 497/74 ‘περί καθορισµού των 
ζωνών καταλήψεως των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπληµµυρικών έργων της Χώρας και της 
διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκµεταλλεύσεως αυτών’ 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σκοπός της σύµβασης είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες των νεαρών δέντρων και η προετοιµασία 

των επιφανειών για φύτευση.  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η εκτέλεση µέρους των εργασιών που περιγράφονται στην 

οριστική µελέτη ‘Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας 
Σερρών, Έτους 2019», που εγκρίθηκε µε την αριθ. 6819/30-06-2020 (Α∆Α: ΩΨ5ΠΟΡ1Υ-ΞΥΦ) απόφαση 
της αναπληρώτριας προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών. 

 
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τµήµα αντικειµένου 
Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες: 
α) Εκπρέµνωση πρέµνων υλοτοµηθέντων δέντρων στο χείµαρρο κρουσοβίτη σε 1.104,00 

πρέµνα)  
 
Η εξαγωγή των πρέµνων γίνεται µε µηχανικό εκσκαφέα POCLAIN ή µηχάνηµα ανάλογου τύπου. Η 

εργασία αυτή περιλαµβάνει την εξαγωγή του πρέµνου, µαζί µε το πρωτεύον ριζικό σύστηµα του δέντρου 
και την εναπόθεσή του επί τόπου 

 
β) Αποµάκρυνση των πρεµνών των υλοτοµηθέντων δέντρων, εκθάµνωση - αποµάκρυνση της 

ανεπιθύµητης βλάστησης και των υπολειµµάτων υλοτοµίας σε: έκταση 45,80 στρεµµάτων στο  χείµαρρο 
κρουσοβίτη. Συνολικά επέµβαση σε έκταση 45,80 στρεµµάτων. Αποµάκρυνση εξαχθέντων πρέµνων, 
εκθάµνωση – αποµάκρυνση ανεπιθύµητης βλάστησης, οποιασδήποτε πυκνότητας, όπως θάµνοι και µικρά 
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δένδρα παραποτάµιων ειδών που απέµειναν µετά την υλοτοµία, διαµέτρου πρέµνου κάτω των 15 
εκατοστών, µέχρι αποστάσεως 50 µέτρων. 

Στην εργασία αυτή χρησιµοποιείται προωθητήρας D7 ή ανάλογου τύπου, που είναι εφοδιασµένος 
µε µαχαίρι µε δόντια (FLECO), προκειµένου να αποφεύγεται η παράσυρση ή η αφαίρεση γόνιµου 
επιφανειακού εδάφους. Τα πρέµνα, τα υπολείµµατα υλοτοµιών, καθώς και η αυτόχθονη βλάστηση της 
αναδασωτέας επιφάνειας τοποθετούνται σε καθορισµένες σειρές στα όρια των επιφανειών. Καταβάλλεται 
προσπάθεια η απόθεση αυτών να καλύπτει το δυνατόν µικρότερη επιφάνεια, καθώς επίσης γίνεται και 
µερική συµπίεσή τους, προς επιτάχυνση της αποσύνθεσής τους. Στις περιπτώσεις που η συγκέντρωση των 
παραπάνω υλικών δεν είναι δυνατό να γίνει στα όρια της προς αναδάσωση επιφάνειας, για λόγους κυρίως 
λειτουργικότητας της κοίτης πληµµυρών (παγγόνα), τότε αυτά µεταφέρονται µε φορτηγά σε κατάλληλες 
θέσεις εκτός των επιφανειών αυτών. 

 
γ) ∆ισκοσβάρνισµα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π. φυτειών στα: ∆.Τ.11β (13) σε έκταση 67,00 στρεµµάτων, σε µέρος του ∆.Τ.13 (13) σε έκταση 40,00 στρεµµάτων σε µέρος του ∆.Τ.14 (12) σε 

έκταση 160,00 στρεµµάτων, της κυρίας κοίτης του ποταµού Στρυµόνα και στον χείµαρρο κρουσοβίτη σε 
έκταση 45,80 στρεµµάτων. Η συνολική έκταση εφαρµογής της εργασίας ανέρχεται σε 312,80 στρ. 

δ) Αναµόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, µικροϊσοπέδωση, µε προωθητήρα D7 κ.λ.π στον χείµαρρο κρουσοβίτη σε έκταση 45,80 στρεµµάτων Συνολικά Η συνολική 
έκταση εφαρµογής της εργασίας ανέρχεται σε 45,80 στρ. 

 Η Αναµόχλευση του εδάφους σταυροειδώς (διπλή), σε βάθος τουλάχιστον 0,70 µέτρων, ύστερα 
από πλήρωση των λάκκων εξαγωγής των πρέµνων, µικροϊσοπέδωση–εξοµάλυνση της επιφάνειας του 
εδάφους µε προωθητήρα  D7 ή D8 που φέρει αναµοχλευτήρα (RIPER) τριών οδόντων που απέχουν µεταξύ 
τους 1,00 µέτρο περίπου και έχουν µήκος τουλάχιστον 1,00 µέτρο. 

Για την καλύτερη καλλιέργεια των λευκοφυτειών και κυρίως για την ευχερή διενέργεια των 
µελλοντικών ποτισµάτων, ισοπεδώνεται η προς αναδάσωση επιφάνεια, αφού πρώτα πληρωθούν οι λάκκοι 
που δηµιουργούνται µε την εκπρέµνωση. Με την εργασία αυτή καταβάλλεται προσπάθεια δηµιουργίας 
ενιαίας επιφάνειας µε γενική κλίση ±5%.Γίνεται αναµόχλευση σταυροειδώς σε όλη τη προς φύτευση 
επιφάνεια για καλύτερη. κατεργασία εδάφους. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της εφαρµοσµένης δασοκοµικής επιστήµης 

από εργατικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη του επόπτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται την κατάλληλη εποχή, ώστε να αποφεύγονται ζηµιές. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθούν επανειληµµένες απροσεξίες για οποιοδήποτε λόγο, από το 

προσωπικό, αυτό θα αντικαθίσταται άµεσα από τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να δώσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές 

οδηγίες στο εργατικό προσωπικό, προκειµένου να εκτελέσουν τις εργασίες µε επιµέλεια και σύµφωνα µε 
τις αρχές της Υπηρεσίας και µε τους κανόνες της εφαρµοσµένης δασοκοµικής επιστήµης. 

Το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται µε µέριµνα του αναδόχου. Η τεχνική του κατάρτιση και η 
απόδοσή του θα ελέγχονται από τον επόπτη. 

Τα άτοµα που θα εργάζονται θα είναι προσωπικό του αναδόχου και σε καµία περίπτωση δεν 
αποκτούν κανενός είδος εργασιακή σχέση µε το ∆ηµόσιο. 

Η µεταφορά των εργατών στον τόπο εργασίας και η επιστροφή τους θα γίνεται µε δικά τους 
µεταφορικά µέσα ή του αναδόχου.Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
έως τις 21/12/2020. Οι εργασίες θα εκτελούνται την κατάλληλη εποχή και µε τις κατάλληλες καιρικές 
συνθήκες, σύµφωνα µε τις οδηγίες του επόπτη και της Υπηρεσίας. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από 
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2020 της ΣΑΕ 584 Ενάριθµο Έργο 2014ΣΑΕ58400007 
‘Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή’. Η διάθεση πίστωσης έγινε µε την αριθ. 
πρωτ.ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53546/1554/04-06-20 (Α∆Α: ΨΛΦΚ4653Π8-ΕΘΚ) απόφαση ΥΠΕΝ και µε την αριθ. πρωτ. 
7500 11-06-2020 (Α∆Α: 6ΠΒ∆ΟΡ1Υ-ΑΜΟ) απόφαση κατανοµής της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών. 

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 11.700,78 €. 
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Ανάλυση και Τεκµηρίωση προϋπολογισµού 
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Α
α/ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδες 

Εργασίας 
Είδος 

Μονάδος 

Τιµή 
Μονάδος  

σε 
Ευρώ 

∆απάνη 
σε Ευρώ 

Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες 

1 
Εξαγωγή πρεµνών 

(εκπρέµνωση)  λεύκης κ.λ.π, µε 
ειδικό µηχάνηµα (POCLAIN ή 
ανάλογου τύπου) και εναπόθεση 
επί τόπου 

���� Τεµάχια 3,44 �����	�
 

2 
Αποµάκρυνση εξαχθέντων 

πρεµνών, εκθάµνωση κ.λ.π, µε 
προωθητήρα D7 ή ανάλογου 
τύπου, µέχρι αποστάσεως 50 
µέτρων 

��	�� Στρέµµα 50,48 ����	�� 

3 
∆ισκοσβάρνισµα εδάφους 

λευκώνων απλό κ.λ.π φυτειών, 
µε ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα 
και δισκοσβάρνα ή καλλιεργητή 

��	�� Στρέµµα 8,56 �
��	�� 

4 
Αναµόχλευση 

σταυροειδώς & πλήρωση των 
λάκκων εξαγωγής, 
µικροϊσοπέδωση, µε προωθητήρα D7 κ.λ.π 

��	�� Στρέµµα 30,29 �����	� 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ������	�� 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ���
	�� 

ΣΥΝΟΛΟ 2 ������	�� 

Φ.Π.Α 24% ����	�� 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ������	�� 
 
 
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσεις. 
Αναλύονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΆΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείµενο  
1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 
α) Εκπρέµνωση πρέµνων υλοτοµηθέντων δέντρων στο χείµαρρο κρουσοβίτη σε 1.104,00 πρέµνα)  
  
β) Αποµάκρυνση των πρεµνών των υλοτοµηθέντων δέντρων, εκθάµνωση - αποµάκρυνση της 

ανεπιθύµητης βλάστησης και των υπολειµµάτων υλοτοµίας σε: έκταση 45,80 στρεµµάτων στον   χείµαρρο 
κρουσοβίτη. Συνολικά επέµβαση σε έκταση 45,80 στρεµµάτων.  

γ) ∆ισκοσβάρνισµα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π. φυτειών στα: ∆.Τ.11β (13) σε έκταση 67,00 
στρεµµάτων, σε µέρος του ∆.Τ.13 (13) σε έκταση 40,00 στρεµµάτων σε µέρος του ∆.Τ.14 (12) σε έκταση 
160,00 στρεµµάτων, της κυρίας κοίτης του ποταµού Στρυµόνα και στον χείµαρρο κρουσοβίτη σε έκταση 
45,80 στρεµµάτων. Η συνολική έκταση εφαρµογής της εργασίας ανέρχεται σε 312,80 στρ.  

 
δ) Αναµόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, µικροϊσοπέδωση, µε 

προωθητήρα D7 κ.λ.π στον χείµαρρο κρουσοβίτη σε έκταση 45,80 στρεµµάτων Η συνολική έκταση 
εφαρµογής της εργασίας ανέρχεται σε 45,80 στρ. 

Προϋπολογισµός: ������	��€ (Με Φ.Π.Α.) 
 
2. Αρχικό συµβατικό αντικείµενο της σύµβασης είναι το συνολικό ποσό που περιλαµβάνεται στην 

σύµβαση των εργασιών. 
 
ΆΡΘΡΟ 2ο  
Προθεσµίες  
Επικοινωνία – Προθεσµίες – Προθεσµία εκτέλεσης εργασιών - Πρόγραµµα κατασκευής – Ποινικές ρήτρες 
Όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, προσκλήσεις και διαταγές της Υπηρεσίας, θεωρούνται ότι 

επιδόθηκαν νοµίµως στον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, εάν επιδοθούν σε οποιονδήποτε από αυτούς. Σε 
περίπτωση απουσίας ή άρνησής τους, επιδίδονται στον Αστυνοµικό Σταθµό στον οποίο υπάγονται οι 
εργασίες. 

Κάθε αναφορά ή αίτηση του αναδόχου, πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία του ∆ασαρχείου 
Σερρών. 

Ως χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται η 21/12/2020. 
Στην περίπτωση που διακοπεί η χρηµατοδότηση, για οποιοδήποτε λόγο, η σύµβαση λύεται χωρίς 

απαίτηση του αναδόχου. 
Η χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών θα είναι αυτή που θα ορίζεται από τον επόπτη δασολόγο 

ή δασοπόνο, ανάλογα των ειδικότερων συνθηκών που θα επικρατούν κατά τον χρόνο εκτέλεσης των 
εργασιών. Ιδιαίτερα. Στην περίπτωση που λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελεστούν όλες οι 
εργασίες, ο ανάδοχος δεν θα αξιώνει καµία αποζηµίωση.  

Απαγορεύεται ρητώς η συνολική ή µερική εκχώρηση της ανατεθείσας στον ανάδοχο εργασίας.  
Λύση της σύµβασης, κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας και χωρίς καµία αποζηµίωση του αναδόχου, 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις: 
Αν περικοπούν οι πιστώσεις που διατέθηκαν για τις εργασίες. 
Στην περίπτωση θανάτου του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των εργασιών, σε περίπτωση µη 

πιστής τήρησης των όρων της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. 
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση εκπίπτει υπέρ του δηµοσίου και η Υπηρεσία µπορεί να εκτελέσει 

την εργασία, κατά τρόπο που κρίνει πρόσφορο, σε βάρος του αναδόχου. 
Σε περίπτωση διαφωνίας, µεταξύ του επόπτη και του αναδόχου, για την ποιότητα της εργασίας, 

την χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών, αποφαίνεται µετά από αίτηση του αναδόχου, µέσα σε πέντε 
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(5) ηµέρες από την πρωτοκόλληση της αίτησης, ο Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου Σερρών και στην 
περίπτωση διαφωνίας ∆ασάρχη – Αναδόχου, η ∆ιευθύντρια ∆ασών του Νοµού. Αφού εξετασθεί η διαφωνία 
και ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου. 

Τιµή µονάδας, επί της οποίας θα καταβάλλεται η αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων εργασιών, 
είναι αυτή που επιτεύχθηκε στην δηµοπρασία και η οποία θεωρείται οριστική και δεν επιδέχεται 
αναπροσαρµογή, παραιτούµενου του αναδόχου από κάθε αξίωση για τυχόν απρόβλεπτη µεταβολή των 
οικονοµικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

Οι πληρωµές θα γίνονται εφάπαξ, µε βάση την επιµέτρηση των εργασιών αφού προσκοµιστούν: 
Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  
Βεβαίωση του Ι.Κ.Α, ότι τακτοποίησε τις οφειλές του προς αυτό και δεν υφίσταται καµία 

εκκρεµότητα. 
Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 
Τριπλότυπο είσπραξης από ∆.Ο.Υ. παρακράτησης φόρου. 
Κράτηση 6‰ επί του συνολικού ποσού που θα εισπράξει προ Φ.Π.Α., και το οποίο θα κατατεθεί 

στην τοπική ∆.Ο.Υ.,Κ.Α.Ε.3425 «∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών», και θα προσκοµίσει το αντίστοιχο 
παραστατικό. 

Κράτηση 0,07% επί της καθαρής αξίας προ του Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής 
δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 375 του νόµου 4412/2016. 

Κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

Αποδείξεις πληρωµής όλων των νόµιµων κρατήσεων ακόµη και αν δεν αναγράφονται στο παρόν 
άρθρο. 

∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 
ΆΡΘΡΟ 3ο  
Προσωπικό εργολαβίας 
Ασφάλιση προσωπικού 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει, κατά ατυχηµάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες 

αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει για τις εργασίες και 
δεν υπάγεται αυτό στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη όλων των επιβαλλόµενων προληπτικών µέτρων κατά των 
ατυχηµάτων. Ρητά συνοµολογείται, ότι τυχόν ατυχήµατα στο προσωπικό στο χώρο εργασίας ή επί κάθε 
τρίτου προσώπου ή πράγµατος, ότι αυτός θα φέρει ακέραια την ευθύνη, ο οποίος και αναλαµβάνει και την 
ευθύνη κάθε αποζηµίωσης. 

 
ΆΡΘΡΟ 4ο 
Τήρηση Νόµων και λοιπών διατάξεων 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος της τήρησης των νόµων και των σχετικών διατάξεων και υποχρεούται 

όπως ανακοινώνει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν σχετικές διατάξεις και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά 
µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λπ. 

Ιδιαίτερα, τονίζεται η υποχρέωση του αναδόχου να τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται µε 
τη σχετική νοµοθεσία (Π.∆. 447/1977, Π.∆. 1373/1981, Ν. 1398/1983, Ν.4412/2016 κ.λ.π.) και τους 
ειδικούς κανονισµούς. 

 
ΆΡΘΡΟ 5ο  
Πληρωµές  
Οι πληρωµές θα γίνονται τµηµατικά ή εφάπαξ, µε βάση την επιµέτρηση των εργασιών από τον 

επόπτη δασολόγο ή δασοπόνο, η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και των πρωτοκόλλων 
παραλαβής της επιτροπής του άρθρου 9 του Π.∆ 437/81, αφού προσκοµίσει:. 

Για κάθε πληρωµής ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) Τιµολόγιο . 
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β) Φορολογική ενηµερότητας. 
γ) Βεβαίωση µη οφειλής Ι.Κ.Α.  
δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα  
ε) Βεβαίωση καταβολής κράτησης 0,6% του Ν.2342/95 (άρθρο 8,παρ.2), (κατάθεση στη τοπική 

∆ΟΥ, ΚΑΕ 3425, δικαιώµατα γεωτεχνικών). 
στ) Αποδεικτικά κατάθεσης, αν δεν γίνει ηλεκτρονική πληρωµή των παρακάτω κρατήσεων: 

1) Κράτηση 0,07% υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε 
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόµου 4013/2011 επιβαρυµένο µε τέλος 
χαρτοσήµου 3% και επιπλέον ΟΓΑ 20%. 

2) Κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 επιβαρυµένο µε 
τέλος χαρτοσήµου 3% και επιπλέον ΟΓΑ 20%. 
ζ) Υπεύθυνη δήλωση απόδοσης Φ.Π.Α. θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 
η) Κατά την πληρωµή γίνεται η νόµιµη παρακράτηση φόρου 
θ) Αποδείξεις πληρωµής όλων των νόµιµων κρατήσεων ακόµη και αν δεν αναγράφονται στο παρόν 

άρθρο. 
Από το δικαιούµενο ποσό περικόπτεται η δαπάνη για τυχόν σε βάρος του αναδόχου υφιστάµενα 

τελεσίδικα πρωτόδικα πρωτόκολλα καταλογισµού όπως ορίζει η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Η πληρωµή του αναδόχου, θα γίνει µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών.  
∆εν θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 
Η πληρωµή του τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο  
Έκπτωση αναδόχου 
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που του δίνονται σύµφωνα µε τη σύµβαση ή το νόµο, µπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος της εργολαβίας (άρθρο 160 του Ν. 4412/2016). 

 
ΆΡΘΡΟ 7ο  
∆ιατάξεις που ισχύουν 
Για κάθε ζήτηµα, που δεν προβλέπεται, ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την διαδικασία 

εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων εργασιώνΝ.4412/2016, όπως ισχύει. 
 
 ΆΡΘΡΟ 8ο  
Ματαίωση διαγωνισµού. 
Ματαίωση του διαγωνισµού δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους ενδιαφερόµενους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή)των Εργασιών «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές 
εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2020 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Ε.∆.Ε. 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Τέρµα Οµόνοιας  
Ταχ. Κώδικας:    62125 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - 
Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη 
λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2020». 

Σερρών» 
 
 
CPV: 77200000-2 & 77231600-4 
 
Πηγή χρηµατοδότησης: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων 2020 της ΣΑΕ 584-Ενάριθµο Έργο 2014ΣΕ58400007 
 
Προϋπολογισµός:   ������	��€ (Με Φ.Π.Α.) 
 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(κατά το σύστηµα µειοδοσίας µε ποσοστό έκπτωσης 
επί του προϋπολογισµού των εργασιών) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Ε.∆.Ε. 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Τέρµα Οµόνοιας  
Ταχ. Κώδικας:    62125 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - 
Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη 
λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2020». 

 
 
CPV: 77200000-2 & 77231600-4 
 
Πηγή χρηµατοδότησης: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕ 584-Ενάριθµο Έργο 
2014ΣΕ58400007 

 
Προϋπολογισµός:   ������	��€ (Με Φ.Π.Α.) 
 

 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(κατά το σύστηµα µειοδοσίας µε ποσοστό έκπτωσης 
επί του προϋπολογισµού των εργασιών) 

 
 

Του/Της  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………µε έδρα τ………………………………οδός 
………………………………αριθµ……………………Τ.Κ……………………Τηλ………………….…………….Fax…………………… 

 
 
Προς: Το ∆ασαρχείο Σερρών 
 
 
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαµβάνω την εκτέλεση των εργασιών µε το ακόλουθο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (%), επί του 
προϋπολογισµού της Υπηρεσίας. 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΈΚΠΤΩΣΗΣ 
 

 
Εργασίες 

 
Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί του 
προϋπολογισµού των εργασιών (%) 

Ολογράφως  Αριθµητικά 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «Λευκοκαλλιέργεια και 

λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και 
καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη 
λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 
2020». 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Σέρρες,      /       /2020 
 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάκτης 

 
 

Νικόλαος Ματθαίου 
∆ασοπόνος µε Α’ βαθµό 

 Με  Εντολή Συντονιστή  Α.∆.Μ-Θ 
Η Αναπληρώτρια προϊσταµένη του                   

∆ασαρχείου Σερρών 
 
 

 Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου 
           ∆ασολόγος µε βαθµό Α΄ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθ. πρωτ:13921/11-09-2020 Απόφαση της ∆νσης ∆ασών Σερρών 
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