
 

  

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

Θάζορ, 30 Οκηυβπίος 2020 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ 

& ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 Απιθ. Ππυη.: 17027 

Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑ  

ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΘΑΟΤ   

 
Σμήμα :Εκηέλεζηρ Δαζοηεσνικών Έπγυν 

Σατ. Γ/νζη : Α. Θεολογίηη 2 
Σατ. Κώδικας : 64004 
Πληροθορίες : Δημ. Φλυπάρ 
Σηλ. : 2313309792 
FAX :25930-58149 
e Mail: : florasd@damt.gov.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΑΑΡΥΗ ΘΑΟΤ 

 
Πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγυνιζμό ζύμθυνα με ηο άπθπο 117 ηος ν. 4412/2016, για ηην ανάδειξη 

αναδόσος εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών με ηίηλο «Γπάζειρ πποζδιοπιζμού και καηαγπαθήρ ηος 

διαθέζιμος ξςλώδοςρ λήμμαηορ ζε ζςμπλέγμαηα με λήτη δοκιμαζηικών επιθανειών, μελέηερ 

ανηιπςπικήρ πποζηαζίαρ και μελέηερ ανάπηςξηρ και πποζηαζίαρ ηυν δαζών και ηυν δαζικών 

εκηάζευν ηηρ πεπιοσήρ εςθύνηρ ηος Γαζαπσείος Θάζος πεπιόδος 2020-2021» με ηο ζύζηημα 

πποζθοπάρ ποζοζηού έκπηυζηρ επί ηηρ πποεκηειμόμενηρ αμοιβήρ, ζύμθυνα με ηην ηαςηάπιθμη 

Γιακήπςξη πος εγκπίθηκε με ηην 16090/26-10-2020 (ΑΓΑ: ΧΖ0ΟΡ1Τ-Η7Μ) απόθαζη ηηρ Γ/νζηρ 

Γαζών Ν. Καβάλαρ, για ύτορ δαπάνηρ μέσπι ηο ποζό ηυν 10.000,00€ (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος 

Φ.Π.Α. 24 %). 

Ζ δαπάνη πος θα πποκληθεί, θα καλςθθεί από ηιρ πιζηώζειρ ηος έπγος με Κ.Α.Δ. 

2016ΜΠ03100002 ηηρ ΑΜΠ 031 ζύμθυνα με ηη με απ. ππυη. 224779/3007/10-01-2020 (ΑΓΑ: 

ΦΦΛΒ7ΛΒ-ΕΛ3) Απόθαζη ηος Πεπιθεπειάπση Αν. Μακεδονίαρ - Θπάκηρ. 

 

1. Ο διαγυνιζμόρ θα γίνει ζηα γπαθεία ηος Γαζαπσείος Θάζος ζηιρ 10 Νοεμβρίου, ημέρα Σρίτη 

και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοζηρ πποζθοπών). 

2. ε πεπίπηυζη πος ο διαγυνιζμόρ αποβεί άγονορ ή αζύμθοπορ για ηο Δλληνικό Γημόζιο θα 

επαναληθθεί με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ ζηον ίδιο ηόπο και ώπα ζηιρ 17 Νοεμβρίου, ημέρα Σρίτη και 

ώρα 10.00 π.μ. και συπίρ άλλη δημοζίεςζη. 

3. ηο διαγυνιζμό γίνονηαι δεκηοί θςζικά ή νομικά ππόζυπα, ή ενώζειρ αςηών πος 

δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην παποσή ηυν επγαζιών – μελεηών, είναι κάηοσοι πηςσίος Α΄ ηάξηρ και άνυ 

ζηην καηηγοπία 24 «Γαζικέρ μελέηερ» ηος άπθπος μόνος ηος Π.Γ. 541/1978 και πος είναι 

εγκαηεζηημένα: 

α) ζε κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) ζε κπάηορ-μέλορ ηος Δςπυπαφκού Οικονομικού Υώπος (Δ.Ο.Υ.), 
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γ) ζε ηπίηερ σώπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπώζει ηη Γ, ζηο βαθμό πος η ςπό ανάθεζη 

δημόζια ζύμβαζη καλύπηεηαι από ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειώζειρ ηος 

ζσεηικού με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ ςμθυνίαρ, καθώρ και 

δ) ζε ηπίηερ σώπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παπούζαρ παπαγπάθος και έσοςν 

ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιών ανάθεζηρ 

δημοζίυν ζςμβάζευν. 

Οικονομικόρ θοπέαρ ζςμμεηέσει είηε μεμονυμένα είηε υρ μέλορ ένυζηρ. 

4. Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό δεν απαιηείηαι η καηάθεζη εγγςηηικήρ επιζηολήρ. 

5. Σο αποηέλεζμα ηος διαγυνιζμού θα εγκπιθεί από ηη Γ/νζη Γαζών Ν. Καβάλαρ. 

6. Οι ενδιαθεπόμενοι, μποπούν να ππομηθεςηούν ηην παπούζα Γιακήπςξη - ςγγπαθή 

Τποσπεώζευν, καθώρ και ηο ένηςπο ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ ηο οποίο δίνεηαι ππυηόηςπο, ανηί 

ηος ποζού ηυν 5,00 € με απόδειξη, από ηο γπαθείο ηος Σμήμαηορ Δκηέλεζηρ Γαζοηεσνικών Έπγυν 

ηος Γαζαπσείος Θάζος, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ και ηο απγόηεπο μέσπι και ηην 

πποηγούμενη ημέπα ηος διαγυνιζμού. 

7. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ παπέσονηαι από ηον κ. Γημήηπιο Φλυπά ηηλ.: 2313309792, ζηα 

γπαθεία ηος Γαζαπσείος Θάζος ζηην οδό Α. Θεολογίηη 2, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. 

 

 

 

 

 Ο Γαζάπσηρ Θάζος 

                      α.α. 

 

 

 Γεώπγιορ Ράνηρ 

 Γαζολόγορ με βαθμό Α 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ/ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ 
& ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
Γ/ΝΖ ΓΑΧΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑ 

ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΘΑΟΤ 
 

  

ΔΡΓΟ: ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΓΑΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ 
ΓΑΗΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΑΓΜ-Θ 
 

ΤΠΟΔΡΓΟ: Γξάζεηο πξνζδηνξηζκνχ θαη 
θαηαγξαθήο ηνπ δηαζέζηκνπ μπιψδνπο 
ιήκκαηνο ζε ζπκπιέγκαηα κε ιήςε 
δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ, κειέηεο 
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη κειέηεο 
αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ 
θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο 
πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Γαζαξρείνπ 
Θάζνπ πεξηφδνπ 2020-2021 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 10.000,00 € (κε Φ.Π.Α) 

 
CPV: 71320000-7 

 
NUTS: EL515 

 
 
 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 
 
 
 
 
 
 

ΘΑΟ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2020 
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 Θάζνο, 30 Οθησβξίνπ 2020 
 

Αξηζ. Πξση.: 17027 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ/ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ 
& ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
Γ/ΝΖ ΓΑΧΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑ 

ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΘΑΟΤ 
 

ΔΡΓΟ: 
 

ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ 
ΓΑΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΑΗΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΑΓΜ-Θ 
 

 ΤΠΟΔΡΓΟ: Γξάζεηο πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ηνπ 
δηαζέζηκνπ μπιψδνπο ιήκκαηνο ζε ζπκπιέγκαηα 
κε ιήςε δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ, κειέηεο 
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη κειέηεο αλάπηπμεο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ 
ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Θάζνπ 
πεξηφδνπ 2020-2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 10. 000,00 € (κε Φ.Π.Α) 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Π.Γ.Δ./.Α.Μ.Π. 031 

 
ΓΓ ΗΗ ΑΑ ΚΚ ΖΖ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΖΖ    ΤΤ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΣΣ ΗΗ ΚΚ ΟΟ ΤΤ   ΓΓ ΗΗ ΑΑ ΓΓ ΧΧ ΝΝ ΗΗ  ΜΜ ΟΟ ΤΤ  

ΓΓ ΗΗ ΑΑ   ΣΣ ΖΖ ΝΝ   ΔΔ ΠΠ ΗΗ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΖΖ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΓΓ ΟΟ ΥΥ ΟΟ ΤΤ   ΔΔ ΚΚ ΣΣ ΔΔ ΛΛ ΔΔ  ΖΖ    ΔΔ ΡΡ ΓΓ ΑΑ  ΗΗ ΧΧ ΝΝ  

  

ΣΣ ΟΟ   ΓΓ ΑΑ  ΑΑ ΡΡ ΥΥ ΔΔ ΗΗ ΟΟ   ΘΘ ΑΑ  ΟΟ ΤΤ   
 

δδ ηη αα θθ εε ξξ χχ ζζ ζζ εε ηη  

ζζ ππ λλ νν ππ ηη ηη θθ φφ   δδ ηη αα γγ σσ λλ ηη ζζ κκ φφ   

γγ ηη αα   ηη εε λλ   εε ππ ηη ιι νν γγ ήή   αα λλ αα δδ φφ ρρ νν ππ   εε θθ ηη έέ ιι εε ζζ εε οο   ηη σσ λλ   εε ξξ γγ αα ζζ ηη ψψ λλ ::   
 

«ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΓΑΧΝ ΚΑΗ  

ΣΧΝ ΓΑΗΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΑΓΜ-Θ» 

ππνέξγνπ: 

«Γξάζεηο πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ηνπ δηαζέζηκνπ μπιψδνπο ιήκκαηνο ζε ζπκπιέγκαηα κε ιήςε 

δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ, κειέηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη κειέηεο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ  

Γαζαξρείνπ Θάζνπ πεξηφδνπ 2020-2021» 

 

πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 € (κε Φ.Π.Α. 24%) 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 437/81 (Α΄ 

120) θαη γ) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

 
θαιεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθπφλεζεο 
ησλ σο άλσ εξγαζηψλ. 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άξζξν 1: Κχξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα αξρή – ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

Άξζξν 5: Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 22 

Άξζξν 6: Δλζηάζεηο 

Άξζξν 7: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

Άξζξν 8: Καηαθχξσζε – χλαςε ζχκβαζεο 

Άξζξν 9: εηξά ηζρχνο εγγξάθσλ 

Άξζξν 10: Γιψζζα Γηαδηθαζίαο 

Άξζξν 11: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άξζξν 12: Δθηηκψκελε αμία – Υξεκαηνδφηεζε – Πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο 

Άξζξν 13: Πξνζθνξέο – Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

Άξζξν 14: Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Άξζξν 15: Δγγπήζεηο 

Άξζξν 16: Γεκνζηφηεηα 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Άξζξν 17: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

Άξζξν 18: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Άξζξν 19: Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Άξζξν 20: Πεξηερφκελν θαθέισλ πξνζθνξάο 

Άξζξν 21:Κξηηήξην αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξάο   

Άξζξν 22: Απνδεηθηηθά κέζα (κε χπαξμε ιφγσλ απνθιεηζκνχ, πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, 

έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο) 

Άξζξν 23: Τπεξγνιαβία 

Άξζξν 24: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Άξζξν 25: Υξφλνο, ηφπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο εξγαζίαο 

Άξζξν 26: Γηάιπζε χκβαζεο 

Άξζξν 27: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

20PROC007560843 2020-10-30
ΑΔΑ: Ω28ΔΟΡ1Υ-ΞΒΓ



6 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 

Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή – ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

1.1 Με ηελ κε αξ. πξση. 698/15-01-2020 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Α.Γ.Μ.Θ., νξίζηεθε ε Πξντζηακέλε Αξρή 
θαη ε Γηεπζχλνπζα ππεξεζία 

 

Προϊζηαμένη αρτή : Διεύθςνζη Δαζών Ν. Καβάλαρ 
Γιεσθύνοσζα Τπηρεζία : Δαζαπσείο Θάζος 

Γιεύθσνζη  : Α. Θεολογίηη 2 
Σατ. Κώδικας  : 64004 

Σηλέθωνο  : 2313309792 

Σηλεομοιόησπο : 2593058149 
Ηλεκηρονικό Σατ. : das-tha@damt.gov.gr  
Πληροθορίες  : Δημήηπιορ Φλυπάρ 
 

 
1.2 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ 
 

: Δαζαπσείο Θάζος 

1.3 Δξγνδφηεο 
 

: Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

1.4 Πξντζηάκελε Αξρή 
 

: Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Καβάιαο 

1.5 Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
 

: Δαζαπσείο Θάζος 

1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην : Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο 
 

1.7 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα νξηζηεί κε 
απφθαζε ηνπ Γ/ληή Γαζψλ Ν. Καβάιαο, ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Θάζνπ, Α. Θενινγίηε 2, Σ.Κ. 64004 
ΘΑΟ. 

1.8 Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή 
ζηνλ αλάδνρν. 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηαξγεζνχλ, 
ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα θαη εγγξάθσο ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα 
νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα 
θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 

Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ  

2.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα: 

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε πεξίιεςή ηεο, 

β) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ 4412/2016,  

γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

δ) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 

ε) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,  

 
2.2 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη απφ ην Γαζαξρείν Θάζνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη, κπνξνχλ λα 
πξνκεζεπηνχλ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε - πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ην νπνίν δίλεηαη πξσηφηππν, αληί ηνπ πνζνχ ησλ 5,00 € κε απφδεημε, απφ ην γξαθείν ηνπ 
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Σκήκαηνο Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γαζαξρείνπ Θάζνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη 
ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζε πξνεγνχκελν εδάθην δαπάλεο θαη ηε 
δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 
Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ 
έγθαηξε άθημή ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, δειαδή έσο ηελ 06-11-2020 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο 
πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο, κέρξη ηελ εκέξα απηή, νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην «θάθειν δεκφζηαο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ» πνπ βξίζθεηαη ζηα 
γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ιακβάλνπλ θσηναληίγξαθα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. 
Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαινχλ ζην ηειέθσλν 2313 309792, Αξκφδηνο ππάιιεινο 
Γεκήηξηνο Φισξάο. 
 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

3.1 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 14, είηε (α) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ Θάζνπ, Α. Θενινγίηε 2, Σ.Κ. 64004, Θάζνο, 
είηε (β) κε απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζηελ ίδηα δηεχζπλζε, είηε (γ) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί 
εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην 
αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια 
έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

3.2 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά 

ηνπ ….. (επσλπκία νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ «Γξάζεηο πξνζδηνξηζκνύ θαη θαηαγξαθήο ηνπ δηαζέζηκνπ μπιώδνπο 

ιήκκαηνο ζε ζπκπιέγκαηα κε ιήςε δνθηκαζηηθώλ επηθαλεηώλ, κειέηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη 

κειέηεο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ 

Γαζαξρείνπ Θάζνπ πεξηόδνπ 2020-2021» 

κε αλαζέηνπζα αξρή ην Γαζαξρείν Θάζνπ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 10-11-2020 

 

3.3 Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 20.1 ηνπ παξφληνο, 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα 
θαηαζηεί αληηιεπηφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.2 ηνπ παξφληνο. 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 3.2 
ηνπ παξφληνο. 
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3.4 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηεο παξαγξάθνπ 3.1, πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηνπ παξφληνο. 

3.5 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ 
ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ 
παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζα αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

3.6 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν: 

α) απφ ηνλ ίδην ηνλ κειεηεηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),  

β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη  

γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 

4.1 Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα 
ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 
πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο 
ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 3.1 ηνπ παξφληνο (ε 
ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο αλαγξάθεηαη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη πάλσ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ε δε 
ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζηνλ θπξίσο θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή 
πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα 
ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4.2 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα εκέξα θαη ψξα, ή κεηά ηε ιήμε ηεο 
παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4.1 ηνπ παξφληνο, απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο 
θαθέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Οη πξνζθνξέο πνπ 
παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε 
ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Όινη νη θάθεινη 
αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη 
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

4.3 Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη 
ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα 
θαηαγξάθεη ζε Πξαθηηθφ θαη αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο θαηαρσξίδνληαη ζην ίδην σο άλσ πξαθηηθφ. 
ηε ζπλέρεηα, ηελ ίδηα εκέξα, ε Δ.Γ. ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 20.1 ηεο παξνχζαο 
θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ 
είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο 
εξγάζηκεο εκέξεο. 

4.4 Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ππνβάιιεηαη 
πξνο έγθξηζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δ.Γ. Καηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ 
πξαθηηθνχ, ε νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο. 

4.5 Οη Φάθεινη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ απνθιείζζεθαλ (γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν) θαηά ηα αλσηέξσ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο, έσο φηνπ 
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παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο δειψζνπλ εγγξάθσο φηη παξαηηνχληαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.  

4.6 Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά 
ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 5: Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 22  

5.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο. Σα 
δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

5.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 
θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαπάλσ δέθα (10) εκεξψλ, αίηεκα 
πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 
δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 
εδάθην α΄, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

5.3 i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 
Σ.Δ.Τ.Γ.: i) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ή iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο, απνξξίπηεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  

5.4 Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζθέξσλ είρε δειψζεη φηη πιεξνχλ, νη νπνίεο 
επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο (νςηγελείο κεηαβνιέο), ν 
πξνζθέξσλ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα 
ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 

5.5 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή αλ θαλέλαο απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

5.6 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 
θαθέινπ ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Καβάιαο (απνθαηλφκελν φξγαλν αλαζέηνπζαο αξρήο) γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

5.7 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Καβάιαο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο, επί απνδείμεη, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο.  

5.8 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί 
απνδείμεη.  

Άξζξν 6: Δλζηάζεηο 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα 
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ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο.  

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο θαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 
Σερληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 
εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ 
ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή  παξαβφινπ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 
απνθαζίδσλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ λ. 
4412/2016 (άξζξα 345 έσο 374). 

Άξζξν 7: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα 
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ 
έρνπλ ππνβάιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή 
ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

Άξζξν 8: Καηαθύξσζε – ύλαςε ζύκβαζεο 

8.1 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα, πνπ δελ έρεη 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηε ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο 
ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο 
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο 
ηζρχεη ζήκεξα. 

8.2 Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β’ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

 

Άξζξν 9: εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ είλαη ε αθφινπζε: 

1.  Σν πκθσλεηηθφ (χκβαζε), 

2.  Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο, 

3.  Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

4.  Σν ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.), 

5.  Σν Σεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηψλ. 
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Άξζξν 10: Γιώζζα Γηαδηθαζίαο  

10.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε 
άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ή 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

10.2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε 
κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ 
ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα 
πεξί Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα 
απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

10.3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 
αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostille” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή 
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), ην δε αληίζηνηρν έληππν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.  

10.4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

10.5 Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ 
επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία 
δηεξκελέσλ. 

 

Άξζξν 11: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο, νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ 
θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: 

1. Ο λ. 4412/2016 “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) θαη φιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο 
εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία 
ηνπ. 

2. Σν Π.Γ. 437/81 (Α΄ 120) φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

3. Ο λ. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύζηαζη Ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων Σςμβάζεων και Κενηπικού 
Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

4. Σν Π.Γ. 138/2009 (Α΄ 185) «Μηηπώο Μελεηηηών και Εηαιπειών Μελεηών». 

5. Ο λ. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων και 
ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα 
Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 

6. Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄ 226) «Σςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμόρ 
ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη». 

7. Ζ κε αξ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/04-11-2011 Απφθαζε Τπ. Γ.Μ.Ζ.Γ. «Διενέπγεια ηηρ διαδικαζίαρ 
κληπώζεωρ για ηον οπιζμό μελών ηων ζςλλογικών οπγάνων ηηρ διοίκηζηρ για ηη διεξαγωγή δημοζίων 
διαγωνιζμών ή ηην ανάθεζη ή ηην αξιολόγηζη, παπακολούθηζη, παπαλαβή ππομηθειών, ςπηπεζιών 
ή έπγων» (Β΄ 2540), πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄ 226). 

8. Ζ κε αξ. πξση. 146776/2459/21-10-2016 (Β΄ 3532) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πεξί «Καζνξηζκνχ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξάγξαθν 1 εδάθηα β, γ, 
δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3889/2010» φπσο ηζρχεη. 
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9. Σν Π.Γ. 541/1978 (Α΄ 166) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

10. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (πιελ απηψλ πνπ ήδε 
πξναλαθέξζεθαλ), θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα 
ζηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, 
εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, 
π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θιπ.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, ηζρχνπλ θαη ππεξηεξνχλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη 
ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, 
κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άξζξν 12: Δθηηκώκελε αμία – Υξεκαηνδόηεζε – Πξνζεζκίεο ηεο ζύκβαζεο 

12.1 Ζ εθηηκψκελε αμία ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζε 10.000,00 € (κε ΦΠΑ 24%) 
θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα παξέρεη: 

Έλαο (1) ζπλεξγάηεο κε εηδηθφηεηα Γαζνιφγνπ ή Γαζνπφλνπ, γηα ηελ παξνρή ησλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ επί 
ρξνληθφ δηάζηεκα επηά (7) κελψλ, ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ Γαζαξρείνπ Θάζνπ, ζηελ έδξα ηνπ 
Γαζαξρείνπ. 

Ζ παξνρή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ έρεη εληαρζεί ζηηο πηζηψζεηο έξγνπ κε ΚΑΔ 2016ΜΠ03100002 ηεο 
ΑΜΠ 031. 

Ζ χκβαζε ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θξαηήζεσλ χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν 4013/2011, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη 0,06 % ππέξ ηεο 
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ΚΤΑ Α.Π. 1191/14-03-2017 (Β΄ 969). Ζ δαπάλε ηνπ Φ.Π.Α. (24%), ζα βαξχλεη ηνλ 
θχξην ησλ εξγαζηψλ. Καηά ηελ πιεξσκή γίλεηαη παξαθξάηεζε πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 64, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ λ. 4172/2013, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

12.2 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ακνηβή 
αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ, γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα κειεηήζνπλ ηα ηερληθά ζηνηρεία 
ησλ εξγαζηψλ, ε δε νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά απνηειεί ηε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο γηα ην ζχλνιν ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη ζην Φάθειν δεκφζηαο ζχκβαζεο. Σεθκαίξεηαη ζρεηηθά 
φηη νη αλάδνρνη έιαβαλ ππφςε, θαηά ηε κειέηε ηνπ Φαθέινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο, ηελ πηζαλφηεηα λα 
απνθιίλνπλ νη πνζφηεηεο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο πξνεθηηκεκέλεο 
ακνηβήο, ζηηο ηειηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαη δηακφξθσζαλ αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
πξνζθνξά. Δθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 186 ηνπ λ. 4412/2016. 

12.3 Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε επηά (7) κήλεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

ην ζπκθσλεηηθφ νξίδνληαη θαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, σο αθνινχζσο: 

1. Ο θαζαξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε επηά (7) κήλεο. 

2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 13: Πξνζθνξέο – Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

13.1 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ πξνβιέπνληαη.  

13.2 Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. 

13.3 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 
εξγαζηψλ.  

13.4 Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

Άξζξν 14: Ηκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νξίδεηαη ε Σξίηε 10 
Ννεκβξίνπ 2020 θαη ώξα 10:00 π.κ. 
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Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο, θαηά ην άξζξν 3.5 ηνπ 
παξφληνο. 

 

Άξζξν 15: Δγγπήζεηο 

15.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 
(ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο). 

15.2 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 δηφηη 
ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., είλαη θάησ απφ ην φξην ησλ 20.000,00€. 

15.3 Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ. 

 

Άξζξν 16: Γεκνζηόηεηα 

Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο θαη ε δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηνχλ ζην ΚΖΜΓΖ (promitheus.gov.gr). Σν πιήξεο 
θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (www.damt.gov.gr). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν νπνίνο δελ 
απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19. 

 

Άξζξν 17: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

17.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 
παξνρή ησλ εξγαζηψλ – κειεηψλ, είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Α΄ ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία 24 «Γαζηθέο 
κειέηεο» ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Π.Γ. 541/1978 θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 

17.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

17.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηνπ 
ζεκείνπ γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζεί 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

 

Άξζξν 18: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

18.1 Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε 
ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

18.1.1 Τπάξρεη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24

εο
 Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 
ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 
54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο 
Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 
ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 
ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
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2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄215). 

Ο οικονομικόρ θοπέαρ αποκλείεηαι επίζηρ όηαν ηο ππόζυπο ειρ βάπορ ηος οποίος εκδόθηκε 

αμεηάκληηη καηαδικαζηική απόθαζη είναι μέλορ ηος διοικηηικού-διεςθςνηικού ή εποπηικού οπγάνος ηος εν 
λόγυ οικονομικού θοπέα ή έσει εξοςζία εκπποζώπηζηρ-λήτηρ αποθάζευν ή ελέγσος ζε αςηό. 

Η ςποσπέυζη ηος πποηγούμενος εδαθίος αθοπά: 

αα) ζηιρ πεπιπηώζειρ εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ (Ε.Π.Ε.), ιδιυηικών κεθαλαιοςσικών εηαιπειών 
(Ι.Κ.Ε.) και πποζυπικών εηαιπειών (Ο.Ε. - Ε.Ε.), ηοςρ διασειπιζηέρ, 

ββ) ζηιρ πεπιπηώζειρ ανυνύμυν εηαιπειών (Α.Ε.), ηον διεςθύνονηα ζύμβοςλο, καθώρ και όλα ηα μέλη 
ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος. 

γγ) ζηιρ πεπιπηώζειρ ηυν ζςνεηαιπιζμών ηα μέλη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος 

18.1.2 α) Ο πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία 

ή/θαη β) ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπο.  

18.1.3 Καη’ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ 
ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε 
ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα 
κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 18.1.2. 

18.1.4 ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

(α) Ο πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 θαη αθνξνχλ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4412/2016, 

(β) Ο πξνζθέξσλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 
ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ.  Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 
κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 
άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016), 

(γ) Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

(δ) Μία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) Μία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 
λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
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(ζη) Ο πξνζθέξσλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) Ο πξνζθέξσλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016,  

(ε) Ο πξνζθέξσλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε, 

(ζ) Ο πξνζθέξσλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ. 

18.1.5 Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη πξνζθέξνληα, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, 
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

18.1.6 Πξνζθέξσλ πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 18.1.1 θαη 
18.1.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 
επαξθή, ν ελ ιφγσ πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 
πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Πξνζθέξσλ πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε 
απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα 
θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 
απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

18.1.7 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
λ. 4412/2016. 

18.1.8 Πξνζθέξσλ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 
λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

  

Άξζξν 19: Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

19.1. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Μειεηψλ. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 
ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα Μεηξψα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

19.2. Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα 

α. Τπνςήθηνη Αλάδνρνη  

Κάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ε νπνία απνδεηθλχεηαη: 

 Πηπρίν Α΄ ηάμεο θαη άλσ, πνπ απαηηείηαη ζηελ θαηεγνξία 24 «Γαζηθέο Μειέηεο» ηνπ κφλνπ 
άξζξνπ ηνπ Π.Γ. 541/1978, φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 
λ. 3889/10, ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4164/13 θαη ηελ παξ. ΗΓ ηνπ 
άξζξνπ 153 ηνπ λ. 4389/16 θαη πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 2664/98. 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζχληαμεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κειεηψλ ζηελ θαηεγνξία 24 «Γαζηθέο 
Μειέηεο» πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. 
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 Καηάιιειν θνξεηφ εμνπιηζκφ (θνξεηνχο ππνινγηζηέο), κε πξνεγθαηεζηεκέλα εηδηθά ινγηζκηθά 
γηα ηελ εθπφλεζε πάζεο θχζεο δαζνηερληθψλ κειεηψλ. 

β. πλεξγάηεο αλαδφρνπ  

Κάζε ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 Άζθεζε επαγγέικαηνο Γαζνιφγνπ ή Γαζνπφλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άξζξν 20: Πεξηερόκελν θαθέισλ πξνζθνξάο 

Κάζε πξνζθέξσλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

20.1 ΦΑΚΔΛΟ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 (Β΄ 
3698), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο 
αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν πξνζθέξσλ πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
18 ηνπ παξφληνο, 

β) φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο. 

Σν Σ.Δ.Τ.Γ. κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιεη φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 
νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

2. Γειηίν Σερληθήο Ηθαλφηεηαο, πνπ ζα πεξηέρεη: 

Οξγαλφγξακκα κε έθζεζε ηεθκεξίσζεο θαζεθφλησλ θαη θαηαλνκήο ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ 
εξγαζηψλ ηνπ ζπληνληζηή θαη ηεο νκάδαο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
θαη ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο κειέηεο ζε αληίζηνηρεο επζχλεο 
κε απηέο πνπ αλαιακβάλεη ζηελ νκάδα ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ην βαζκφ επηηπρίαο 
ηεο, ιακβαλνκέλσλ, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ 
εξγαζηψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα θαιήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη πνηνηηθά 
απνδεθηή παξνρή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ. 

Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, ε 
Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

20.2 ΦΑΚΔΛΟ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ην νπνίν αλαγξάθεη 
ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ πξνζθεξφκελε έθπησζε. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε 
ηηκή ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληίζεηαη 
γηα ην ζχλνιν ηεο Τπεξεζίαο Παξνρήο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ. 

Σν πνζνζηό έθπησζεο (ζεηηθό) επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εξγαζηώλ, πξέπεη λα εθθξάδεηαη ζε 
αθέξαηεο κνλάδεο ζηα εθαηό. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο θαηά ηνπο φξνπο 
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 21: Κξηηήξην αλάζεζεο ζύκβαζεο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ λ. 4412/2016. 

ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε θιήξσζε κεηαμχ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 
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Άξζξν 22: Απνδεηθηηθά κέζα (κε ύπαξμε ιόγσλ απνθιεηζκνύ, πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο, έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο) 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 
θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη 
ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απηά ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο 3 
κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οη 
έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ 
εκεξνκελία εληφο ηξηψλ (3) κελψλ. 

Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 18 θαη 19 ηεο παξνχζαο. ηελ 
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηεο 
θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 19.1 πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 19.2, αξθεί λα 
ηθαλνπνηείηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 5.1 
εηδνπνίεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ππνβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

22.1 ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν πεξί κε χπαξμεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ: 

22.1.1 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.1 ηνπ παξφληνο, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή, ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνζθέξσλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 
απαηηήζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 
ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζηα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηνπ άξζξνπ 
18.1.1 ηνπ παξφληνο. 

22.1.2 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.2 ηνπ παξφληνο: 

β1) απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. 

Σα θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. ή άιινπ ηπρφλ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ φπνπ 
είλαη αζθαιηζκέλνη γηα ηελ θάιπςε θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζήο ηνπο. 

Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο/Γξαθεία ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ. γηα 
ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ., ΔΦΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ γίλνληαη απνδεθηά σο 
απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ 
ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), 
πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ 
πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ 
απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

β2) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή 
ρψξαο.  

Οη Έιιελεο κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. 

Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε, ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ 
απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

22.1.3 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.5 ηνπ παξφληνο: 

Γηα ηελ πεξίπησζε β’, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 
πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, παχζε εξγαζηψλ, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο 
έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν 
Πξσηνδηθείν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα εθηφο Α.Δ., φηαλ δε πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. ή ηηο 
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Οη κειεηεηέο - θπζηθά 
πξφζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 
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Γηα ηηο πεξηπηψζεηο α’, γ’, δ’, ε’, ζη’, δ’ θαη ε΄ επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ 
ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ζ’, πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο. Γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα κειεηεηέο - 
θπζηθά πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ., ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (φηαλ απηφ 
έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειψλ ηνπ) πεξί κε δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε 
πεηζαξρηθή πνηλή. Σα Γξαθεία / Δηαηξείεο Μειεηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα-κειεηεηέο, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο (Διιάδα ή αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο θνξείο, 
ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, εθφζνλ απηφο έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο ζηα 
κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε φηη: α) δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) δελ έρνπλ 
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

22.1.4 Αλ ην θξάηνο κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ, ππφ 22.1.1 έσο 22.1.3, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ, ππφ 22.1.1 έσο 22.1.3. 

22.1.5 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 18.1.8 ηνπ παξφληνο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο 
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο 
ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

22.2. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν πιήξσζεο θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο: 

22.2.1 Πξνο απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο: 

(α) νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ Πηπρίν Μειεηεηή ή 
Γξαθείσλ Μειεηψλ Α΄ ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία 24 «Γαζηθέο Μειέηεο» ηνπ κφλνπ άξζξνπ ηνπ 
Π.Γ. 541/1978, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε. 

(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ 
ηνπ λ. 4412/2016. 

(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 
ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 17.1 ηεο παξνχζαο. 

22.2.2 Ζ Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα απνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο: 

Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
δεηά ε αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 
νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηάιιειν.  

 

 

20PROC007560843 2020-10-30
ΑΔΑ: Ω28ΔΟΡ1Υ-ΞΒΓ



22 
 

22.2.3 Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο: 

α. Τπνςήθηνη Αλάδνρνη 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζχληαμεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κειεηψλ ζηελ θαηεγνξία 24 «Γαζηθέο 
Μειέηεο» πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. 

β. πλεξγάηεο ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 

Κάζε ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 Δηδηθφηεηα Γαζνιφγνπ ή Γαζνπφλνπ 

22.2.4 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξνχλ, γηα ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε, λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο. 

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν. 

22.3. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε 
εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ: 

1. ΦΔΚ ζχζηαζεο, 

2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη). 

3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

4. Πξαθηηθφ Γ.. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη 
εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα 
ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, θάηνηθνο Αζελψλ θαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, σο αληίθιεηνο, 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε 
ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., ΗΚΔ: 

1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, 

2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ. 

 

Άξζξν 23: Τπεξγνιαβία 

Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο. 

 

Άξζξν 24: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε 
απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
ηεο εξγαζίαο. 

Άξζξν 25: Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο επηά (7) κελψλ ζηελ έδξα ηνπ Γαζαξρείνπ Θάζνπ. 
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Άξζξν 26: Γηάιπζε ηεο ύκβαζεο 

Ζ ιχζε ηεο ζχκβαζεο επέξρεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

1. Παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

2. Πεξηθνπή ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πηζηψζεσλ. 

3. Αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κε θαηαθχξσζή ηεο, δε δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή απαίηεζε 
ππέξ ηνπ αλαδφρνπ. Ο κεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί, παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε, φηαλ θαη εθφζνλ επέιζνπλ 
απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 

Άξζξν 27: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη εθδνζεί ε κε αξ. πξση. 224779/3007/10-01-
2020 (ΑΓΑ: ΦΦΛΒ7ΛΒ-ΕΛ3) απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.. 

 
 
 
 

Θάζορ,    01 - 10 - 2020 

Ο ςνηάκηηρ 

 

 

 

 

Γημήηπιορ Φλυπάρ 

Γαζοπόνορ με βαθμό Α΄ 

 ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο Γαζάπσηρ Θάζος 

 

 

 

Γεώπγιορ Ράνηρ 

Γαζολόγορ με βαθμό Α΄ 

 

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηην απ. ππυη. 16090/26-10-2020 (ΑΓΑ: ΧΖ0ΟΡ1Τ-Η7Μ) απόθαζη 

ηηρ Γ/νζηρ Γαζών Ν. Καβάλαρ 
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