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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Διεύθυνση Δασών Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Εργασίες για την κατάρτιση, ανάρτηση και
των υπόλοιπων εργασιών για την κύρωση, καθώς και την τήρηση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, περιοχών
αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τι‐
μολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 24.800,00 € με ΦΠΑ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οι‐
κονομικής Προσφοράς κ.λ.π) από τα γραφεία της Δνσης Δασών Δράμας, Αγ. Κωνσταντίνου 1, Ισόγειο, μέχρι τις
26‐10‐2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2313309874‐9873
Αρμόδιος υπάλληλος: Σταυρούλα Ηλιάδου, Ελένη Τσοκαταρίδου
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Δράμας, στις 27‐10‐2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% του ποσού της προε‐
κτιμημένης αμοιβής των υποστηρικτικών εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή τετρακόσια ευρώ (400,00€).
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την
Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/90107/2589/21-09-2020 (Α∆Α:ΨΗΣΛ4653Π8-1ΛΨ) απόφαση του ΥΠΕΝ & την Α.Π.:
ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/98251/2812/14.10.2020 (Α∆Α:ΨΚ814653Π8-5Ι0) απόφαση κατανομής του ΥΠΕΝ. Το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

Υπηρεσίες:

Εργασίες
για
την
κατάρτιση,
συμπλήρωση, διόρθωση και λοιπών
εργασιών έως και την κύρωση, καθώς
και την τήρηση του δασικού χάρτη Π.Ε.
Δράμας, των περιοχών αρμοδιότητας
Δ/νσης Δασών Δράμας

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

Ειδικός Φορέας Δασών/Πράσινο Ταμείο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
Συνοπτικό διαγωνισμό
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση:
«Εργασιών για την κατάρτιση, συμπλήρωση, διόρθωση και λοιπών εργασιών
έως και την κύρωση, καθώς και την τήρηση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας,
των περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας»

Προϋπολογισμού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116
και 117 β) τις διατάξεις του Π.Δ 437/81 και β) τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
εκπόνησης των ως άνω εργασιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή ‐ Στοιχεία επικοινωνίας
1. 1

Αναθέτουσα αρχή
Οδός
Ταχ. Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail
Πληροφορίες
CPV

:
:
:
:
:
:
:
:

Διεύθυνση Δασών Δράμας
Αγίου Κωνσταντίνου 1
66133, Δράμα
2313309874-9873
25210-57717
ddas-dra@damt.gov.gr
Ηλιάδου Σταυρούλα – Τσοκαταρίδου Ελένη
38221000-0

1.2 Κύριος του Έργου :

Διεύθυνση Δασών Δράμας

1.3 Εργοδότης:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

1.4 Προϊστάμενη Αρχή :

Διεύθυνση Δασών Δράμας

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, στην οποία θα
κατατεθούν οι προσφορές:
Οδός

:

Ταχ. Κωδ.

:

Τηλ.

:

Telefax

:

e-mail

:

Αγίου Κωνσταντίνου 1
66133, Δράμα
2313309874-9873
25210-57717
ddas-dra@damt.gov.gr

1.8 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή
εκτέλεσης των υποστηρικτικών εργασιών, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία
στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016,
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
δ) το τεύχος τεχνικών δεδομένων,
ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,
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2.2 Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από τις (19/10/2020) στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο
ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία
και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/10/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης μέχρι
την ημέρα αυτή, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας
σύμβασης μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν
φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, στην Δ/νση Δασών Δράμας,
Αγίου Κωνσταντίνου 1 - ΔΡΑΜΑ
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Δ/νση Δασών Δράμας,
Αγίου Κωνσταντίνου 1 - ΔΡΑΜΑ
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση Δασών
Δράμας, Αγίου Κωνσταντίνου 1 - ΔΡΑΜΑ
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για την εκτέλεση «Εργασιών για την κατάρτιση, συμπλήρωση, διόρθωση και λοιπών
εργασιών έως και την κύρωση, καθώς και την τήρηση του δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας, των
περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δράμας»
με αναθέτουσα αρχή την Δ/νση Δασών Δράμας
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 27/10/2020
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).
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3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος,
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς
να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.2 του
παρόντος.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του
άρθρου 3.2 του παρόντος.
3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο της παραγράφου 3.1,
πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος.
3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή
ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο:
α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών
4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του
παρόντος (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον
κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως
φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που
παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού
φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα λοιπά έγγραφαδικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των αναφερόμενων στο άρθρο 19 κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως
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καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, στην ίδια συνεδρίαση, μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των
συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και συντάσσει την εισήγησή της για την
ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να το
εγκρίνει.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Σε περίπτωση της διακοπής δημόσιας συνεδρίασης της επιτροπής, η διαδικασία συνεχίζεται τις
αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ
ή με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων σε όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της
επόμενης δημόσιας συνεδρίασης.
4.4 Το σχετικό πρακτικό για την ανάθεση, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης
έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής, χωρεί
ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού ανάθεσης, η
Αναθέτουσα Αρχή αναπέμπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία θα πρέπει να
συντάξει νέο πρακτικό ενσωματώνοντας το αποτέλεσμα της απόφασης της ένστασης και να
εφαρμόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 της παρούσας για την αποσφράγιση και αξιολόγηση
των οικονομικών προσφορών , το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.
4.5 Οι Φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν (για
οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω, παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της
Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν
εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων.
4.6 Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες.
Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του
παρόντος.
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ‐ Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
συμβάσης
5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει
εντός προθεσμίας έως 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
5.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή
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iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 του παρόντος, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσφέρων είχε δηλώσει ότι πληρούν, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας
(οψιγενείς μεταβολές), ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά
και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας.
5.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, κατά τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4. της παρούσας, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.
5.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της
παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
5.7 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Διεύθυνση Δασών Δράμας
(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του
παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
5.8 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές δύνανται να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν στην Αγίου Κωνσταντίνου 1
εντός χρονικού διαστήματος 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε
αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.
5.9 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Άρθρο 6: Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 14
της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και
ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του
παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων διοικητικό
όργανο.
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου
IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να
συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της
οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης
8.1
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
8.2 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Επιτροπή, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18, κοινοποιείται η
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός έως είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
8.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 9: Σειρά ισχύος εγγράφων
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη:
1. Το Συμφωνητικό,
2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της,
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),
5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου με τα
Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων εργασιών και η τεκμηρίωση της
σκοπιμότητας του έργου.
Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας
10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης,
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
10. 3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και
36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013), το δε αντίστοιχο έντυπο θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση.
10.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.
10.5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό
και την παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως
ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:
1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν
εκδοθεί για την ερμηνεία του.
2. To Π.Δ 437/81 όπως ισχύει, σήμερα.
3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν σήμερα.
4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικοτερα το αρθρο 59 αυτου «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις ‐ Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα‐Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
8. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185).
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10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.
11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
14. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
15. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει.
16. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
όπως ισχύει.
18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”, όπως ισχύει.
19. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
20. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26
του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
21. Τη με αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Καθορισμού θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1
εδάφια β,γ,δ και ε του άρθρου 21 του Ν.3889/2010» όπως ισχύει που δημοσιεύτηκε στο
(Φ.Ε.Κ. 3532/ τεύχος Β /03-11-2016).
22. Το υπ. αριθμ. 147784/2589/4-11-2016 έγγραφο του ΥΠΕΝ περί «Εφαρμογής του άρθρου

32 του Ν. 4412/2016», με το οποίο καθίστανται σαφές ότι για τις ανάγκες σύναψης
δημόσιας σύμβασης για τις υπηρεσίες των εργασιών ανάρτησης, παραλαβής επεξεργασίας
των αντιρρήσεων, διόρθωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών, μπορεί να επιλεχτεί η
εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.
23. Το Π.Δ. 541/1978 όπως ισχύει σήμερα.
24. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που

ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από
τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω, ισχύουν και υπερτερούν της παρούσας διακήρυξης. Προσθήκες και εν γένει
προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο
κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο
εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης
12.1 Η εκτιμηθείσα αξία των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται σε 24.800,00 € (με
ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή του έργου των κατηγοριών
υποστηρικτικών εργασιών:
1. τρεις (3) συνεργάτες με ειδικότητα Δασολόγου (Π.Ε.) ή Δασοπόνου (Τ.Ε.) με γνώσεις
χειρισμού προγραμμάτων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την παροχή των
υποστηρικτικών εργασιών επί χρονικό διάστημα 5 μηνών έκαστος στις εργάσιμες ήμερες και
ώρες της Υπηρεσίας, στη Π.Ε Δράμας, ως ακολούθως:


Τρία (3) άτομα στην έδρα της Δ/νσης Δασών Δράμας

Η παροχή των σχετικών υπηρεσιών έχει ενταχθεί στις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του
Πρασινου Ταμειου συμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/90107/2589/21-09-2020
(Α∆Α:ΨΗΣΛ4653Π8-1ΛΨ)
απόφαση
του
ΥΠΕΝ
και
την
υπ’
αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/98251/2812/14.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΚ814653Π8-5Ι0) απόφαση κατανομής του ΥΠΕΝ και
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο
4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.
4412/2016, καθώς και της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ύψους
0,06%, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και
οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω αμοιβών, αναφέρονται στο
Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής του.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά
στοιχεία, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη συνολική αμοιβή τους για το σύνολο των
υποστηρικτικών εργασιών, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο
δημόσιας σύμβασης.
Τεκμαίρεται σχετικά ότι οι ανάδοχοι έλαβαν υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου δημόσιας
σύμβασης, την πιθανότητα να αποκλίνουν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που
αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμημένης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν και
διαμόρφωσαν ανάλογα την οικονομική τους προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται
το άρθρο 186 του ν. 4412/2016.
12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες
από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:
1. Τα άτομα που θα παρέχουν υποστηρικτικές εργασίες στην Δ/νση Δασών Δράμας , δύναται
με απόφαση του οικείου Δ/ντη Δασών να συνεχίσουν να παρέχουν τις υποστηρικτικές
εργασίες στην οικεία Δ/νση Δασών στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, σε περίπτωση
φόρτου εργασιών.
2. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης των υποστηρικτικών εργασιών ορίζεται σε πέντε (5)
μήνες.
3. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.
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Άρθρο 13:

Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών

13.1 Εναλλακτικές προσφορές δεν προβλέπονται.
13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά και μόνο για το σύνολο του
συμβατικού αντικειμένου των υποστηρικτικών εργασιών.
13.3 Οι προσφορές θα ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής.
Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η
Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του
παρόντος.
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής 2% του ποσού της
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των υποστηρικτικών εργασιών του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης που πρέπει να είναι κατά
ελάχιστο 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
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.
Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
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Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου
Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής :
α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
15.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.
15.3

Εγγύηση προκαταβολής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

15.4 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής (www.damt.gov.gr).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου
19.
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
17.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην παροχή των υποστηρικτικών εργασιών ‐ μελετών, κάτοχοι
πτυχίου τουλάχιστον Β΄ ταξης και άνω στην κατηγορία 24 «Δασικές μελέτες» του άρθρου
μόνου του Π.Δ. 541/197 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
17.2

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

17.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση
των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετών.
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού
18.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους
λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
18.1.1 Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρωθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
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όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,
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
εθνικη νομοθεσια με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποια ενσωματωθηκε στην εθνικη νομοθεσια με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
18.1.2 α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία
ή/και β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της
παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 18.1.2.
18.1.4 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’
του ν. 4412/2016,
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(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
18.1.5 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων
παραγράφων.
18.1.6 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
18.1.1 και 18.1.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο
οποίο ισχύει η απόφαση.
18.1.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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18.1.8 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
Άρθρο 19 . Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντιστοιχα Μητρωα του Παραρτηματος XI του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016.
19.2. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
α. Υποψήφιοι Ανάδοχοι
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
 Πτυχίο Β΄ τάξης και άνω, που απαιτείται στην κατηγορία 24 «Δασικές Μελέτες» του
άρθρου μόνου του Π.Δ. 541/1978.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση των Δασικών Χαρτών και στη χρήση του
λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τουλάχιστον 40 μηνών που
θα αποδεικνύεται με τις κατάλληλες συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν
πάνω στο αντικείμενο της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών, προκειμένου η κατάλληλη
εμπειρία να συμβάλει στην εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας
(αρθ.75 παρ.4 & 5).
 Κατάλληλο φορητό εξοπλισμό (φορητούς υπολογιστές και δυνατότητα ανεξάρτητης
πρόσβασης στο διαδίκτυο) για κάθε συνεργάτη, για την χρήση της διαδικτυακής
εφαρμογής της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με προεγκατεστημένο το κατάλληλο
λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
β. Συνεργάτες αναδόχου
Κάθε συνεργάτης του αναδόχου πρέπει να διαθέτει:
 Ειδικότητα Δασολόγου (Π.Ε.) ή Δασοπόνου (Τ.Ε.)
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στις εργασίες κατάρτισης, ανάρτησης μέχρι και την κύρωση
των Δασικών Χαρτών και στη χρήση του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών τουλάχιστον 30 μηνών που θα αποδεικνύεται με τις κατάλληλες
συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν πάνω στο
αντικείμενο της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών και στη χρήση του λογισμικού των
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε οποιοδήποτε έργο της Δασικής Υπηρεσίας
και της «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
 Κατάλληλο φορητό εξοπλισμό (φορητούς υπολογιστές και δυνατότητα ανεξάρτητης
πρόσβασης στο διαδίκτυο) , για την χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής της «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» με προεγκατεστημένο το κατάλληλο λογισμικό
Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς
Κάθε προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία:
20.1

ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο
άρθρο 18 της παρούσας,
β) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με 19 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2. Εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται στο άρθρο 15 § 1 της παρούσας.
3. Δελτίο Τεχνικής Ικανότητας, που θα περιέχει:
Οργανόγραμμα με έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής των παρεχόμενων
υποστηρικτικών εργασιών του συντονιστή και της ομάδας, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών
μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας
μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα των παρεχόμενων
υποστηρικτικών εργασιών και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη της ανωτέρω
περίπτωσης (β), καθώς και στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας των παρεχόμενων υποστηρικτικών
εργασιών, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και
ποιοτικά αποδεκτή παροχή των υποστηρικτικών εργασιών.
Τα ανωτέρω δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 3 σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης
γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος.
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών, η
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης
συμμετοχής.
20.2

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο
αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος και την προσφερόμενη έκπτωση.
Η οικονομική προσφορά συντίθεται από την παροχή των υποστηρικτικών εργασιών. Οι
συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την
προσφερόμενη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική
προσφορά συντίθεται για το σύνολο της Υπηρεσίας Παροχής των υποστηρικτικών εργασιών.
Το ποσοστό έκπτωσης (θετικό) επί του προϋπολογισμού του έργου, μπορεί να εκφράζεται μέχρι το
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά
τους όρους του άρθρου 7 του παρόντος.
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Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
21.1 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του
παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την
έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον
φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 2 ΜΗΝΩΝ που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των
δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή οι υπεύθυνες δηλώσεις ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου κλπ. που τυχόν προσκομίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός 6 ΜΗΝΩΝ.
Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της παρούσας.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να
ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.2 και
19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1
ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
22.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού:
22.1.1 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή,
ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και
στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1 του παρόντος.
22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος:
β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού
όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους.
Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΕΦΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν
γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά
ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί
προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση
ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους
μέλους ή χώρας.
Οι Έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό
αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
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22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:
Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός
Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.
Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου
επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς
και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή),
τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν
υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα.
22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.
22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016.
22.2. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής:
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή
ή Γραφείων Μελετών Β΄ ταξης και άνω στην κατηγορία 24 «Δασικές Μελέτες» του άρθρου
μόνου του Π.Δ. 541/1978 , όπως ισχύει.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό
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αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.
22.2.2 Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:
α. Υποψήφιοι Ανάδοχοι
 Θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση των Δασικών Χαρτών και στη
χρήση του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τουλάχιστον 40 μηνών,
προκειμένου η κατάλληλη εμπειρία να συμβάλει στην εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο
επίπεδο ποιότητας
 Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με τις κατάλληλες συμβάσεις και κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν πάνω στο αντικείμενο της κατάρτισης
των Δασικών Χαρτών, αλλά και στη χρήση του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών σε οποιοδήποτε έργο της Δασικής Υπηρεσίας (αρθ.75 παρ.4 & 5).
β. Συνεργάτες υποψηφίου αναδόχου
Κάθε συνεργάτης του αναδόχου πρέπει να διαθέτει:
 Ειδικότητα Δασολόγου (Π.Ε.) ή Δασοπόνου (Τ.Ε.)
 Εμπειρία στις εργασίες κατάρτισης, ανάρτησης μέχρι και την κύρωση των Δασικών Χαρτών
και στη χρήση του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για 30 μήνες, η
οποία θα αποδεικνύεται με τις κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί
κατά το παρελθόν πάνω στο αντικείμενο της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών, αλλά και στη
χρήση του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε οποιοδήποτε έργο
της Δασικής Υπηρεσίας.
22.2.4 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
22.3. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού
(εφόσον υπάρχει).
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
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εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου)
για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως
αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Άρθρο 23: Υπεργολαβία
23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
23.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
23.3 Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της
παρούσας για τους υπεργολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.
Άρθρο 24: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις
συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας.
Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας
Η εκτέλεση της εργασίας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών στην Δ/νση Δασών Ν. Δράμας.
Άρθρο 26: Διάλυση της Σύμβασης
Η λύση της σύµβασης επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Παράβαση των όρων της σύμβασης.
2. Περικοπή των σχετικών οικονομικών πιστώσεων.
3. Αναστολή των εργασιών από την Υπηρεσία.
Ματαίωση της διαδικασίας ή για οποιονδήποτε λόγο, µη κατακύρωσή της, δε δημιουργεί
δικαίωμα ή απαίτηση υπέρ του αναδόχου. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, παραιτείται από κάθε
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αξίωση, όταν και εφόσον επέλθουν απρόβλεπτες μεταβολές των οικονομικών συνθηκών, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η έγκριση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ.

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/90107/2589/21.09.2020 (Α∆Α:ΨΗΣΛ4653Π8-1ΛΨ) Απόφαση Αναπληρωτή Προϊσταμένου

Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας &
την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/98251/2812/14.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΚ814653Π8-5Ι0) απόφαση κατανομής
του ΥΠΕΝ.
Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης εργασίας, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 13297/
16-10-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
Δράμα, 16/10/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Συντάκτρια

Δράμα, 16/10/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Τμηματάρχης

Δράμα, 16/10/2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 13297/16.10.2020
απόφασή μας.
Η Διευθύντρια Δασών Ν. Δράμας

Ελένη Τσοκαταρίδου
Δασοπόνος με Α΄βαθμό

Σταυρούλα Ηλιάδου
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
Δασολόγος με Α΄ βαθμό
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