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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ 

 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήµερα, για την 
ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021» προϋπολογισµού 
13.790,04 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των 
τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη- Συγγραφή Υποχρεώσεων που εγκρίθηκε µε 
την υπ΄αριθµ 90679/28- 05- 2021 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης και τη σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου 
Ξάνθης που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ  82471/21-05-2021 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης. 
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου, 
σύµφωνα µε την µε αριθµ. πρωτ ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/36806/1151/15-04-2021  Απόφαση ΥΠΕΝ.  
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ξάνθης στις 15–06-2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 
2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επαναληφθεί µε 
τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα στις 22–06– 2021, ηµέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δηµοσίευση. 
3. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν : 
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 
α.   Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες από 
∆ασολόγους ή Τεχνολόγους  ∆ασοπόνους εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του 
Π.∆. 146/88 

β.   Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη  για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.  

γ.  Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 16 και 17 του Π∆ 437/81. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα (πρώην) Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας ή 
χωµατουργικά  που νοµιµοποιούν την συµµετοχή τους. 

ε.   Προερχόµενοι από  κράτος-µέλος της Ένωσης, ή  κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), µε αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

στ. Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

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

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 
4412/2016. 
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∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για την συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων. 
4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό   δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
5. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
6. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδηµίας COVID-19, oι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης και να συντάξουν την οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς και το ΤΕΥ∆ που είναι αναρτηµένα στην επίσηµη 
ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (www.m-t.gov.gr. Ενηµέρωση – 
∆ιαγωνισµοί) 

7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται, από τον κ. ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η Θεόδωρο και την κ. ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία στα 
τηλ.: 2313309009 & 2313309010 και 2541026500, στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ξάνθης στην οδό 
Αδριανουπόλεως 4, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

 
 

                                                                                               Ο ∆ασάρχης Ξάνθης 
 
 
 

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 
Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος   

µε Α’ Βαθµό 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΞΑΝΘΗ 
ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 

                   ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 
 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»  

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

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταµείο- Ειδικός Φορέας ∆ασών 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.790,40ευρώ µε ΦΠΑ 
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Tο ∆ασαρχείο Ξάνθης 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 

 
Προϋπολογισµού 13.790,04  Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), 

 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  
α) Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 όπως ισχύουν σήµερα 
β) Π.∆. 437/81 (Α΄120) «περί Μελέτης και Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων» 
γ) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας 
εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών. 
 

                 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»  

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

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταµείο- Ειδικός Φορέας ∆ασών 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.790,04 ευρώ µε ΦΠΑ 
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Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης – ∆ασαρχείο Ξάνθης 
Με την αριθµ. 13219/28-12-2020 Απόφαση  Συντονιστή Α.∆.Μ.Θ., ορίστηκε η Προϊσταµένη Αρχή, η 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία και το Τεχνικό Συµβούλιο: 
Προϊσταµένη αρχή  : ∆/νση ∆ασών Ξάνθης       ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ασαρχείο Ξάνθης 
Οδός                        : ∆ιοικητήριο                     Οδός                : Αδριανουπόλεως 4 
Ταχ. Κωδ.                 : 67100                               Ταχ. Κωδ.    : 67133 
Τηλ.                        : 2541066010                      Τηλ.                : 2313309009, 254126500 
Fax                        : 2541022115                     Fax                : 2313309915 
E-mai                       :ddas-xan@damt.gov.gr      E-mail    : das-xan@damt.gov.gr 
 
Τεχνικό Συµβούλιο είναι το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Ξάνθης 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ξάνθης, οδός  Αδριανουπόλεως 4, την 
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επαναληφθεί µε τους 
ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 22 η  Ιουνίου 2021, ηµέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δηµοσίευση 
 
Εφόσον η ανωτέρω υπηρεσία µεταστεγασθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της 
υπηρεσίας, θα δηλωθούν άµεσα τα νέα στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  
 
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 κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 
α) η σύµβαση, 
β) η παρούσα διακήρυξη - συγγραφή υποχρεώσεων, 
γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των 
ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) η οικονοµική προσφορά, 
ε) το τιµολόγιο, 
στ) η εγκεκριµένη µελέτη της Υπηρεσίας. 
 
2. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδηµίας COVID-19, oι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης και να συντάξουν την οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς και το ΤΕΥ∆ που είναι αναρτηµένα στην επίσηµη 
ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (www.m-t.gov.gr. Ενηµέρωση – 
∆ιαγωνισµοί) 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία, τη δαπάνη της αναπαραγωγής και 
ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία 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. Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 14/06/2021, η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά.   
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2541026500, 2313309009 & 2313309010 
Αρµόδιοι υπάλληλοι : κ. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Θεόδωρος, κ. ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
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Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού 
 
1. Ο διαγωνισµός αφορά εργασίες που περιγράφονται στην εγκεκριµένη µε την Αριθµ. Πρωτ. 82471/21-05-2021 
Απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης, οριστική µελέτη µε τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021» και συνίσταται σε εργασίες 
ισοπέδωσης - µόρφωσης καταστρώµατος,  καθαρισµός τάφρων και άρση καταπτώσεων ∆ασικών ∆ρόµων, µε 
χρήση χωµατουργικών µηχανηµάτων έργου, προϋπολογισµού 13.790,04€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  
2.  ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης  
3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήµερα. 
∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει 
σήµερα. 

 
Άρθρο 4: Προϋπολογισµός της σύµβασης – Τιµολόγιο  
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.790,04 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 11.121,00€, ΦΠΑ: 2.669,04€)  
 
Ως τιµές εκκίνησης του διαγωνισµού ορίζονται οι τιµές του Τιµολογίου Εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθµός 
τιµολογίου 

Άρθρο 
Αναθ/σης 

Είδος 
µονάδας 

Τιµή 
µονάδας 

1 Ισοπέδωση καταστρώµατος 
(Εργασία διαµορφωτήρα) ΝΕΟ ΑΤΕΟ 1140 M2 0,032 

2 
Καθαρισµός και µόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατοµής 
ή ερείσµατος σε κάθε είδους 
έδαφος  

Α -14 Ο∆Ο 1310 MM 0,650 

3 Άρση καταπτώσεων για κάθε 
είδους έδαφος Α -16 Ο∆Ο 1420 M3 1,200 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες, επί του 
τιµολογίου, σε έντυπη οικονοµική προσφορά. 
 
Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου 
 
1. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου, ποσού 
15.000,00€ σύµφωνα µε την µε αριθµ. πρωτ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/36806/1151/15-04-2021 Απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση 
δέσµευσης και διάθεσης πίστωσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για την υλοποίηση 
έργων και εργασιών “αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας” που περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα 
“Προγράµµατα δασικών δραστηριοτήτων για χρηµατοδότηση από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021” από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου έτους 2021 (Α∆Α: 
6ΣΝΛ653Π8-4ΟΨ)». 
2.  Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 
0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4605/2019 και το άρθρο 
235 του ν. 4610/2019, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήµερα. 
3. Η δαπάνη του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον κύριο του έργου. 
4. Η  πληρωµή του αναδόχου, θα γίνει µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. 
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5. Κατά την πληρωµή θα γίνει η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.  
6. ∆εν θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 
7. ∆εν θα καταβληθεί εργολαβικό όφελος στον ανάδοχο. 
8. ∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
Η πληρωµή του τιµήµατος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ. 
 
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει 
σήµερα. 
 
Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του 
διαγωνισµού 
 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η 15η Ιουνίου 
2021, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα 
διεξαχθεί στο ∆ασαρχείο Ξάνθης. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και 
στην ιστοσελίδα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων. 
 
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 7 είτε (α) µε κατάθεσή τους 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή 
τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 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 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν 
θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα 
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του ………….. 

για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας:  
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2020» 
µε αναθέτουσα αρχή Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης – ∆ασαρχείο Ξάνθης 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την 15η Ιουνίου 2021 
 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 9.  
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β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι 
φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 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). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της 
την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη 
κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 
τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς 
 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει το τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της παρούσας. 
Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει ένωση οικονοµικών φορέων 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. 
3. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
 
Άρθρο 10: Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 
1. Η τιµή της παρεχόµενης εργασίας δίνεται σε ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες, επί των τιµών του 
τιµολογίου, σε έντυπη οικονοµική προσφορά που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Στην διαµορφούµενη τιµή θα 
περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόµενης εργασίας στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2. Η διαµορφούµενη  τιµή θα είναι σε ευρώ 
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 
Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση 
 
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 
της προθεσµίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
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ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο 
στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 
φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ 
εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016. 
 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  
 
α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και ώρα, ή µετά τη λήξη της παραλαβής 
των προσφορών, 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 ∆ιαγωνισµού, 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. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως 
καταχωρήθηκαν στο πρακτικό. Επίσης οι φάκελοι καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
β) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 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, στο σχετικό Πρακτικό. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται όταν παρέλθει η σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι 
παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων. Το πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, 
προκειµένου να το εγκρίνει.  
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 
προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Σε περίπτωση της διακοπής δηµόσιας συνεδρίασης της επιτροπής, η διαδικασία συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες 
ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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.  
γ) Το σχετικό πρακτικό για την ανάθεση, εγκρίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η δε απόφαση  
κοινοποιείται µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής  στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
δ) Εάν η προσφερόµενη τιµή του µειοδότη (οικονοµικού φορέα) είναι µικρότερη από την αρχική τιµή µονάδος, 
όπως αυτή ορίζεται στα  άρθρα  του Τιµολογίου της Μελέτης και προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση της χορηγηθείσας πίστωσης, δεδοµένου των αυξηµένων αναγκών συντήρησης του δασικού οδικού 
δικτύου, τότε η επιτροπή εισηγείται (µε το πρακτικό που συντάσσει), την αύξηση της ποσότητας των µονάδων 
εργασίας, µέχρι του συνολικού ποσού της παρούσας δαπάνης (ήτοι 13.790,04 Ευρώ µε Φ.Π.Α), η οποία αύξηση 
της ποσότητας δεν µπορεί, σε κάθε περίπτωση, να ξεπερνάει το 30% της αρχικής ποσότητας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
ε) 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 
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προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση– Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 
 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της 
παρούσας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραπάνω παραγράφου αίτηµα προς την Επιτροπή  
∆ιαγωνισµού για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από 
τις αρµόδιες αρχές. 
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
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 14, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για 
την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας. 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 
και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της 
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή 
η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127.  
γ) Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού θέτοντάς του προθεσµία που δε 
µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η 
υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται 
η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 
 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις : 
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι 
εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες από ∆ασολόγους ή 
Τεχνολόγους  ∆ασοπόνους εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.∆. 146/88 
β. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι 
εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη  για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.  
γ. Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 16 και 17 του Π∆ 437/81. 
δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα (πρώην) Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας ή 
χωµατουργικά  που νοµιµοποιούν την συµµετοχή τους. 
ε. Προερχόµενοι από  κράτος-µέλος της Ένωσης, ή κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
µε αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
στ. Σε  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
ζ. Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς 
ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 
4412/2016. 
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
 
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισµού   
 
Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συµµετοχή σε 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: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
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καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και η 
αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, 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. 
2α. Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από 
τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 
3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), προσφέρων σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 
α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου. 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) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί 
να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων 
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 
δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
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(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 16 της παρούσας,  
(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε αµφιβολία την 
ακεραιότητά του. 
Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.  
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η 
περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις 
περιπτώσεις της παραγράφου  3στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 
Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους 
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 
οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 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. 
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. 
(ι) Οικονοµικός φορέας 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 δηµόσιας 
σύµβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής  
 
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
 
Ο οικονοµικοί φορείς είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής τους. 

 
Άρθρο 15: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 
 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας,  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να 
υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο έντυπο (ΤΕΥ∆) 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων 
υποβάλλει µαζί µε το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆  κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 

Άρθρο 16: ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 
 
1. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12, 13 και 14 
της παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, 
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 16.2 της παρούσας, υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά 
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
•οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες 
πριν από την υποβολή τους,  
•οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών.  Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους . 
2.  Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
(α) για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Η 
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων εδαφίων  της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13. 
 (β) για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενηµερότητα) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 
νοµοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.  
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται είναι  
- φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον οικονοµικό 
φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 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 ∆.Ο.Υ.  
- ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενηµερότητα 
καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί µόνος του ή σε κοινοπραξία 
καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε.   Οι εγκατεστηµένοι 
στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη 
του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας  των φυσικών προσώπων 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 
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ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν 
σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  
(ββ) για την παράγραφο 2α του άρθρου 13: πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, από 
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού. 
(γ) για την παράγραφο 3(β) του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η µη αναστολή 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 
οικονοµικούς φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων.  
(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 13, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 13 της παρούσας. 
Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)   
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά 
του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.  
 (ε) Για την περίπτωση (ι) της παραγράφου 3 του άρθρου 13 της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
3. Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 14 της 
παρούσας οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής του. 
 
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 
του Ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 
1. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α, η οποία θα ισχύει µέχρι επιστροφής της. 
2. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
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γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 
εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
ια) και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
Άρθρο 19: Ενστάσεις  
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 
υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
και στο άρθρο 221, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου 
και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε 
ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούµενης 
παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 
18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία 
άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας. 
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Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).» 
 
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 
 
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 υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα.  
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.  

3. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
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 
5.Η 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 21: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει   
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 
- του Ν.∆ 86/1969  (ΦΕΚ. Α΄ 7), «Περί ∆ασικού Κώδικα», όπως ισχύει. 
- Π.∆. 437/1981 (ΦΕΚ. Α΄ 120), «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων». 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» . 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 
µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της. 
 
Άρθρο 22: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. Περίληψη της ∆ιακήρυξης 
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
(http://www.m-t.gov.gr Ενηµέρωση/∆ιαγωνισµοί/). 
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Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης 
Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
1. Το συµφωνητικό 
2. Η παρούσα διακήρυξη 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο. 
5. Η Μελέτη. 
 
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 του έργου. 
 
Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ολοκληρωθεί, εντός προθεσµίας 60 ηµερών από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης. 
 
Άρθρο 26 :∆ιάλυση 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 αξίωση, όταν και εφόσον επέλθουν 
απρόβλεπτες µεταβολές των οικονοµικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 
 
Άρθρο 27 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις 
Η έγκριση διενέργειας της δηµοπρατούµενης εργασίας, αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 90679/ 28- 05 - 2021    
Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. 
 

Ξάνθη   31 – 05 – 2021 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Συντάκτρια 

 
 
 
 

ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
Γεωτεχνικός-∆ασολόγος  

µε Α΄ βαθµό 

 Ο ∆ασάρχης 
 
 
 

 
ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 

 Γεωτεχνικός -∆ασολόγος 
µε  Α Βαθµό 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθ. πρωτ.  90679/ 28- 05 - 2021 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης 
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