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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ πξνζθνξψλ απφ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, 

ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, 

θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 38221000-0))» 

 

Η Γ/λζε Γαζψλ Ν. Καβάιαο έρνληαο ππφςε: 

1. Σνλ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 87), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σνλ Π.Γ. 142/10 «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο» (ΦΔΚ Α΄ 

235), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.. 

3. Σνλ Ν.3871/10 (ΦΔΚ Α' 141) πεξί «Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επζχλεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

4. Σνλ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σνλ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη δε  

ηα άξζξα 118 θαη 120, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηνλ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/09-03-2021) 

«Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

6. Σνλ Ν.4727/2020  (ΦΔΚ 184 Α/23-09-2020)«Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024)- Ηιεθηξνληθέο 

Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»(Κεθάιαην ΙΑ  Φεθηαθή Γηαθάλεηα- Πξφγξακκα Γηαχγεηα, άξζξα 75-83). 

7. Σν άξζξν 64 ηνπ  Ν. 4172/13 (ΦΔΚ Α' 167/23-07-2013)  «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα 
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κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

8. Σν Π.Γ. 54/2018 (ΦΔΚ Α’ 103/13-06-2018) «Οξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο». 

9. Σν Π.Γ.80/2016 Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο (Φ.Δ.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 

10. Σν Π.Γ. 28/2015 (Α΄34) Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία 

11. Σελ Τ.Α. 5143/2014 (ΦΔΚ Β' 3335) «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, παξαθξάηεζεο θαη 

απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη, ην χςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη πιένλ ζε 0,07%,  θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο, πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, θάζε αξρηθήο, ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο, κε θαζαξή 

αμία άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πξν ΦΠΑ. 

12. Σελ ΤΑ 57654/22-5-2017 (ΦΔΚ 1781/Β’/23.5.2017) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

13. Σελ Κ.Τ.Α.1191/14-3-2017 (ΦΔΚ Β’969/22-03-2017) «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο 

ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016. 

13. Σελ απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξηζ. 14138/15-05-2017 (ΦΔΚ Σεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ./ 250/26-5-

2017 «Γηνξηζκφο ηνπ Ισάλλε άββα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, σο πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο»).  

14. Σελ απφθαζε πληνληζηή Α.Γ.Μ.-Θ. αξ. 35748/30-05-2017 (ΦΔΚ 1971 /Β΄/07-06-2017), κε ζέκα: 

«Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Με εληνιή 

πληνληζηή» ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο». 

15. Σελ 756/09.02.2021 ΤΑ κε ζέκα «Έγθξηζε Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

«Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε Γαζψλ έηνπο 2021» θαη δηάζεζε πίζησζεο 10.000.000€ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ», (ΑΓΑ: ΦΘΛΥ46Φ844-Α3Χ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 4989/13.07.2021 

(ΑΓΑ: ΧΜ0Ο46Φ844-270) Απφθαζε Τπνπξγνχ Π.ΔΝ. θαη ηζρχεη. 

16. Σελ κε αξ. πξση. 776/09/02/2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ (ΑΓΑ: 

6ΗΣΑ46Φ844-ΗΥΓ) κε Κ.Α.Δ. 02.001.2499 θαη κε α/α 49 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ 

Πιεξσκήο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 

17. Σν αξ. πξση. 135916/09-07-2021 έγγξαθν - πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 21REQ009124660) ηνπ 

Σκήκαηνο Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γ/λζεο πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γαζψλ & Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Α.Γ.Μ.Θξ. 

18. Σελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΓΔΤ/66236/2446/19-07-2021 απφθαζε Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γαζψλ & Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο (ΑΓΑ: Φ0ΒΑ4653Π8-ΗΓΒ & ΑΓΑΜ : 

21REQ009124747) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ αθνξά ηελ επηθαηξνπνίεζε 

πηζηψζεσλ ησλ Γ/λζεσλ Γαζψλ Γξάκαο, Έβξνπ, Ηκαζίαο, Θεζζαινλίθεο, Καβάιαο, Κηιθίο, Πέιιαο, 

Ρνδφπεο, εξξψλ & Υαιθηδηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8, Μέηξν 1 ηνπ ΥΠ «Πξνζηαζία θαη Αλαβάζκηζε Γαζψλ 

2021» ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ (δαπάλεο ησλ Γ/λζεσλ Γαζψλ ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο 

ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο) 

& ηελ απφ 20.07.2021 νξζή επαλάιεςε απηήο ε νπνία επηθαηξνπνηεί ηηο ππ’ αξηζκ. 

98251/2812/14.10.2020 (ΑΓΑ: ΦΚ814653Π8-5Ι0) & 125196/3588/31.12.2020 (ΑΓΑ: ΦΠ214653Π8-
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Ο9Χ) πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο. 

19. Σν ππ’ αξηζκ. 160502/02-08-2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γ/λζεο 

πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ & Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Α.Γ.Μ.Θξ ζην νπνίν νξίδεηαη Πξντζηακέλε Αξρή θαη Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο 

θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζήο ηνπο) απφ πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 2021 πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8, Μέηξν 1 ηνπ ΥΠ 

«Πξνζηαζία θαη Αλαβάζκηζε Γαζψλ 2021» ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

20. Σελ ππ’ αξηζκ. 181518/24/8/2021 απφθαζε θαηαλνκήο εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ηεο ππεξεζίαο 

καο κε ΑΓΑ: ΧΥΝ0ΟΡ1Τ-ΓΛΗ. 

21. Σελ απφ 13/08/2021 (ΦΔΚ 143/η.Α’/13-8-2021) Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ κε ζέκα 

«Έθηαθηα κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηελ άκεζε ζηήξημε ησλ πιεγέλησλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ Ινπιίνπ/Απγνχζηνπ 2021 

θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε θάζεηε νξγάλσζε θαη ππαγσγή ησλ Γαζηθψλ 

Τπεξεζηψλ ζην ΤΠΔΝ. 

22. Σελ αλάγθε πινπνίεζεο εξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ 

θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο 

(CPV: 38221000-0)). 

23.  Σν ππ’ αξηζκ. 287307/8961/18.10.2021 έγγξαθν ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ Καβάιαο. 

24. Σα έγγξαθα ηεο ελ ζέκαηη ζχκβαζεο πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ παξνχζα. 

 

Αλαθνηλψλεη φηη: 

 
πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, 

ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, 

θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 38221000-0))» πξνυπνινγηζκνχ 24.800,00€ κε Φ.Π.Α. 

απφ πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 

 

Σα έγγξαθα ηεο πξφζθιεζεο δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΧΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑ, Σέξκα 

Αξγπξνθάζηξνπ, Σ.Κ. 65404 Καβάια, θαζψο θαη ηαρπδξνκηθά κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε φια ηα ηεχρε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζηελ λέα 

ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο https://www.m-t.gov.gr/ 

(Δλεκέξσζε/δηαγσληζκνί). Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαινχλ ζην 

ηειέθσλν: 2313309973. Αξκφδηνο ππάιιεινο: θ. Γηακαληήο ηαγγίδεο. 

 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο, 

ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Σξίηε 2/11/2021 θαη ψξα 10:00κ.κ (ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ 

ζέκαηνο).  

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαηίζεηαη κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξάο εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο 

επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο θαη γηα χςνο δαπάλεο κέρξη ην πνζφ ησλ 24.800,00€ κε ΦΠΑ (ην 

πνζνζηφ έθπησζεο (ζεηηθφ), ην νπνίν κπνξεί θαη εθθξάδεηαη κέρξη ηνδεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν). 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Δπηπιένλ, δελ απαηηείηαη εγγχεζε 

πξνθαηαβνιήο. 

 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηε Γηαχγεηα, θαηαρσξείηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαζψο θαη 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο, πξνο δεκνζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ελεκέξσζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ 

πνπδξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ησλ εξγαζηψλ – κειεηψλ, είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ ηάμεοθαη άλσ 

ζηελ θαηεγνξία 24 «Γαζηθέο κειέηεο» ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Π.Γ. 541/1978 πνπείλαη εγθαηεζηεκέλα:  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

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

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφπνπ ε, ππφ αλάζεζε, δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαηηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσπκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζεζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεηείηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε 6 κήλεο απφ ηελ επφκελε 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.800,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% (20.000,00 € άλεπ Φ.Π.Α.) ε νπνία θαη ζα βαξχλεη ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 2021 (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 8, 

Μέηξν 1, ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πξνζηαζία θαη Αλαβάζκηζε Γαζψλ 2021» ζχκθσλα κε 

ην ππ’ αξηζκ. (18) ζρεηηθφ. Η αλσηέξσ δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 776/09/02/2021 

απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 6ΗΣΑ46Φ844-ΗΥΓ, φπσο θαηαρσξήζεθε κε α/α 

49 ζην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη αθνξά ηελ ππ’ 

αξηζκ.756/09-02-2021 έγθξηζε ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ <<Πξνζηαζία 

& Αλαβάζκηζε Γαζψλ 2021>> κε ΑΓΑ: ΦΘΛΥ46Φ844-Α3Χ. 

 

Η ππεξεζία ζα παξαζρεζεί ζην ηκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Καβάιαο (Σαρ. 

Γ/λζε Σέξκα Αξγπξνθάζηξνπ, Σ.Κ. 65404, Καβάια, email:ddas-kav@damt.gov.gr, Σει. 2313309973). 

 

ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάζεζεο, ζα αλαθεξζνχλ εηδηθφηεξνη 

φξνη γηα ηελ νξζή θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Η δηαδηθαζία θαη νη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ηεχρε. 

 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έθδνζε θαη 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο θαη ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Δξγαζηψλ θαηάξηηζεο, 

ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, 

θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο,ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 38221000-0))» 

CPV: 38221000-0 

Ο Αλάδνρνο κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

2.1. Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη: 

Α) Ξερσξηζηφ θξαγηζκέλν Φάθειν κε ηελ έλδεημε Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη: 

 

1) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, δίρσο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία δειψλνληαη ηα 

θάησζη: 

 

α) Γελ βξίζθεηαη ζε θακία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73, πεξί ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαη 74 ηνπ 

Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ. 

 

β)Πιεξψ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75, πεξί 

θξηηεξίσλ επηινγήοθαη 77 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, πεξί θξηηεξίσλ 

επηινγήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο ή παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ. 

 

γ) Η πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ ππνςήθην αλάδνρν απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο θαη γηα δέθα 

(10) κήλεο. 

 

δ) Απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

Δπηπιένλ ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη: 

1.    Γειηίν Σερληθήο Ιθαλφηεηαο, πνπ ζα πεξηέρεη: 

Οξγαλφγξακκα κε έθζεζε ηεθκεξίσζεο θαζεθφλησλ θαη θαηαλνκήο ησλ παξερφκελσλ 

ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ζπληνληζηή θαη ηεο νκάδαο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή επζπλψλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

Σα αλσηέξσ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ έλα εχινγν κέγεζνο 3 ζειίδσλ θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 κέζεο 

γξακκαηνζεηξάο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο. 

Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, ε 

Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 
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Β) Ξερσξηζηφ θξαγηζκέλν Φάθειν κε ηελ έλδεημε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα 

αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ): 

 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο,ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη αξκνδίσο 

ππνγεγξακκέλν θαη λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο, λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο 

θαη ην πξνζθεξφκελνπνζνζηφ έθπησζεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ην εληαίν 

πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο θαη γηα χςνο δαπάλεο κέρξη ην πνζφ ησλ 

24.800,00€ κε ΦΠΑ (ην πνζνζηφ έθπησζεο (ζεηηθφ), κπνξεί λα εθθξάδεηαη κέρξη ην δεχηεξν δεθαδηθφ 

ςεθίν). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

α) ε νιφγξαθε αλαγξαθή ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο 

β) απνθιείνληαη πξνζθνξέο πνπ δελ αλαγξάθνπλ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ηε ζπλνιηθή 

πξνζθεξφκελε ηηκή  

γ) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πιελ 

εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή 

ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε αξκφδηα Δπηηξνπή 

δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δέθα (10) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηνπο. 

 

Φφξνη, ΦΠΑ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε κε 

ξεηά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα, επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

 

Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο είλαη ζηαζεξφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδεηαη. 

 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη (ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο) θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 79Α ηνπ λ.4412/2016 θαη θέξνπλ εκεξνκελία ππνγξαθήο κεηά απφ απηήλ ηεο 

πξφζθιεζεο. 

 

2.2. εκεηψλεηαη φηη γηα φζα δειψζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ Τπεχζπλε Γήισζε ε αλαζέηνπζα 

αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έθπησζεο, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα 

πξνζθνκίζεη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

Απφθαζεο Αλάζεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή, ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο - ζηελ 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα ηεο παξ.Α.1α  
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(ελαιιαθηηθά  δπλαηή είλαη ε θαηάζεζε επηθαηξνπνηεκέλεο Τπεχζπλε δήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ Ν. 1599/1986- γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 79Α ηνπ λ.4412/2016), 

 

β) Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο.      

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

δεηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα 

κε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηάιιειν 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο «Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο» (άξζξν 73 παξ.4 πεξ.β 

λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη).Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, παχζε εξγαζηψλ, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ  φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα εθηφο Α.Δ., φηαλ δε πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. απφ ην Γ.Δ.Μ.Η. ή ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Οη κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα 

δελπξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

δ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (α’, γ’, δ’, ε’, ζη’, δ’ θαη ε) επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ (παξ. 4 άξζξνπ 

73 πεξ. α’, γ’, δ’, ε’, ζη’, δ’ θαη ε ηνπ Ν.4412/2016).  

ε) Γηα ηελ πεξίπησζε ζ’ (παξ. 4 άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016), πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο 

«Πηζηνπνηεηηθφ Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ Μέινπο». Γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα 

κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σ.Δ.Δ., ή ηνπ αληίζηνηρνπ 

επηκειεηεξίνπ Γ.Δ.Χ.Σ.Δ.Δ. (φηαλ απηφ έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειψλ ηνπ) πεξί κε 

δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή.Σα Γξαθεία / Δηαηξείεο Μειεηψλ, 

θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα-κειεηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο (Διιάδα ή 

αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο θνξείο, ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

θνξέα ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, εθφζνλ απηφο έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά 

ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε φηη: α) δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) δελ έρνπλ δηαπξάμεη 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα(παξ. 4 άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016).  

η) Yπεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Πξνζθέξσλ πνπ ηνπ έρεη 

επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. 

 

δ) Απνδεηθηηθφ Δγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ελ ηζρχ(Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Μειεηψλ). 

 

ε) ρεηηθή εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ κεηξψνπ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) (taxisnet.gr). 

ζ) Γηα ηνλ Αλάδνρν: 

i) Πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα απαηηείηαη Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηψλ Β’ ηάμεο 
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θαη άλσ, πνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 24 «Γαζηθέο Μειέηεο» ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Π.Γ. 

541/1978.  

Οη δε αιινδαπνί πξνζθέξνληεο: Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 24 (Γαζηθέο) ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο. 

Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 

Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 

θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε  πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ παξνρή ησλ εξγαζηψλ – κειεηψλ, είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία 24 

«Γαζηθέο κειέηεο» ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Π.Γ. 541/1978. 

 

ii) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γαζνιφγνπ (Βεβαίσζε πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ Έλαξμεο 

Άζθεζεο Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ) 

iii) Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ πνπ ζα 

απνδεηθλχεηαη κε ηηο θαηάιιειεο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ πάλσ ζην 

αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη ηνπιάρηζηνλ 24 κελψλ ζηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ ε θαηάιιειε εκπεηξία λα 

ζπκβάιεη ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο (αξζ.75 παξ.4 & 5 ηνπ Ν. 

4412 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). Η εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηηο θαηάιιειεο ζπκβάζεηο θαη 

θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ πάλσ ζην αληηθείκελν 

ηεο θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ, αιιά θαη ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε έξγν ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο (αξζ.75 παξ.4 & 5 ηνπ Ν. 

4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 

η) Γηα ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ αλάδνρνπ: 

α) Δηδηθφηεηα Γαζνιφγνπ (Π.Δ.) –Πηπρίν Γαζνιφγνπ 

β) Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, θαη 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηηο θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην 

παξειζφλ πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ, αιιά θαη ζηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε έξγν ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο 

θαη ηεο ΔΚΥΑ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηφζν ν αλάδνρνο φζν θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν 

θνξεηφ εμνπιηζκφ (θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν), 

γηα ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΥΑ κε πξνεγθαηεζηεκέλν ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ  

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. 

 

θ) Λνηπά δηθαηνινγεηηθά -λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη κφλν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα-  
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ηα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη πξφζζεηα λα ππνβάιινπλ φια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε 

ζχζηαζε θαη ε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία.  

πγθεθξηκέλα απαηηνχληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ: 

- ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

- ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, 

- ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θ.ι.π.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο 

έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

- θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

 

i) Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.), Ιδησηηθέο 

Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Ι.Κ.Δ.), Οκφξξπζκεο (Ο.Δ.) θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο θαη γηα 

φζα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ππνρξέσζε αλαθνίλσζεο ζην ΓΔΜΗ σο αθνινχζσο 

 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο/αλαιπηηθήο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΜΗ - κε εκεξνκελία 

έθδνζεο εληφο ηειεπηαίσλ ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξψλ 

β. Γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ην ΓΔΜΗ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε 

ζηνηρεία θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο- κε εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

 

ii) ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα, θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 

λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 

απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηα έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο θαη 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθά έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

αληίγξαθα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή ζε απιή θσηνηππία 

εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
3.1. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε δηα 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή µε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, είηε ηαρπδξνκηθψο (κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή) ή κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ (courier), ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο, ζην ηκήκα Γαζηθψλ 

Υαξηνγξαθήζεσλ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Σέξκα Αξγπξνθάζηξνπ Σ.Κ. 65404 απφ ηελ Παξαζθεπή 

22/10/2021, θαη ψξα 8:00 π.κ. κέρξη ηελ Σξίηε, 2/11/2021 θαη ψξα 10:00 κ.κ. (ιήμε επίδνζεο 

πξνζθνξψλ). 
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3.2.Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν 

εμσηεξηθά πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αλάζεζεο Δξγαζηψλ  

Πξνζθνξά ηνπ …..επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ) θαη ηα απαξαίηεηαζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail). 

 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Δξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ 

δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή 

ηνπο, ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 38221000-0))» 

 

κε αλαζέηνπζα-πξντζηακέλε αξρή ηελ Γ/λζε Γαζψλ Καβάιαο θαη δηεπζχλνπζα ππεξεζία 

ην ηκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ  

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ Σξίηε 2/11/2021 θαη ψξα 

10:00κκ 

 

Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηελ πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία αλαγξάθεη ηελ πξφζθιεζε ηελ νπνία αθνξά, ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο) δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν 

θπζηθνχ πξνζψπνπ) θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ 

ηειεθψλνπ, fax, ε-mail). 

Οη πξνζθνξέο πξσηνθνιινχληαη ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Καβάιαο, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκέξα θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα (Σξίηε, 2/11/2021 

θαη ψξα 10:00 κ.κ.). Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε θαη 

επηζηξέθεηαη. 

Η έγθαηξε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο 

Τπεξεζίαο. Η εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε, ζε πεξίπησζε 

εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελ ιφγσ αλάζεζε, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ζην ηειέθσλα 2313309976 & 2313309971 (γηα ηερληθά ζέκαηα) &νκνίσο ζηα ίδηα ηειέθσλα (γηα 

ινηπά ζέκαηα). 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Η Δπηηξνπή Αλάζεζεο Δξγαζηψλ ζπγθεληξψλεη ηηο ππνβιεζείζεο απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο 

θαη ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, αμηνινγεί ηνλ ππνθάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο ήηνη ηελ νξζφηεηα θαηάζεζεο ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Mεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, φζεο πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά σο πξνο 

ηα αλσηέξσ ζα ζπλερίζνπλ κε ην άλνηγκα ησλ Φαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, θαη 

ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά. 

Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά δειαδή ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο. 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ απφ 

αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή, φπσο απηή νξίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

1156/13-02-2020 (ΑΓΑ:66Τ1ΟΡ1Τ-ΑΜ7) απφθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο, ε 

νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γ/λζεο 

Γαζψλ Ν. Καβάιαο. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ Δπηηξνπή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αλάζεζεο Δξγαζηψλ θαη, εθφζνλ 

δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ 

άξζξνπ 2 θαη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο έσο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 

4412/2016φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β' ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ.4 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο. 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Η παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αζθνχληαη απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα ξπζκίδνληαη ζηα άξζξα 136 & 216 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη ε άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κεηψλεη ηηο επζχλεο 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο 

θαη ηελ χκβαζε.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα είλαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Γαζψλ Καβάιαο θαη ε ηερληθή θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηά ηνπ θαζψο θαη ε απφδνζή ζα 

ειέγρνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ θαη ηνλ ππεχζπλν 

Γαζνιφγν, νη νπνίνη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ αθαηαιιειφηεηα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγάδεηαη απνηειεί πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ εξγνιάβνπ 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνθηά εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ Τπεξεζία. 

Η ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ο Αλάδνρνο πνπ ζα 

πξνθχςεη, δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή λα εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΝΣΑΔΙ 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 118, πεξί 

απεπζείαο αλάζεζεο, φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 45 έσο 56 ηνπ 

π.δ. 18/1989 (Α’ 8), ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε πξνεγνχκελε άζθεζε 

άιιεο εηδηθήο ή ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. 

ΑΔΑ: ΩΗΥΖΟΡ1Υ-ΣΕ7





12 

 

Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο νξίδεηαη ίζν κε ην 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (βι. άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεηκε ηνλ λφκν 4782/2021). 

 

 

Ο Γηεπζπληήο Γαζψλ Ν. Καβάιαο 

 

 

 

           Ισάλλεο Υξ. Καπεηαλγηάλλεο 

                                                                                                 Γαζνιφγνο κε Α’ Βαζκφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σνπ/ηεο………………………………………………………………………………………………………………………………… 

κε έδξα η …….…………………………..    νδφο ……………………..………....    αξηζ. .……    Σ.Κ. ….……… 

Σειέθσλν ……………....……………………….. Σειενκνηφηππν ……..…………………………………………  

Ηιεθηξ. ηαρ. ………………………………………………………………… 

 

Η Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία ………………… ...... πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ/ηελ 

...................................θαηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, απνδερφκελε πιήξσο ηνπο φξνπο 

ηεο αξηζ:  …………………………………..Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ 

ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο 

(CPV: 38221000-0))». 

 

Πξνο: 

Σε Γηεχζπλζε Γαζψλ Καβάιαο  

Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια 

απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ην αθφινπζν πνζνζηφ έθπησζεο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΧΗ 

 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:  

«Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ 

εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο 

ΠΔ Καβάιαο (CPV: 38221000-0))»  

 

    
  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΓΑΧΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΧΝ 
ΚΑΒΑΛΑ 

 
ΤΠΗΡΔΙΑ: 

 

 
 

 
 

                

 
                       CPV: 

  
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  

 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
 Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη 

δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ 

εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη 
ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 

38221000-0))» 

 
38221000-0 

 
Δηδηθφο Φνξέαο Γαζψλ Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 

2021 Κ.Α.Δ. 02.001.2499 
  

24.800,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.) 
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YΠΗΡΔΙΑ 
«Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, 

ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ 

δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ 
εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, 

θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ 
πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο 

Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ 
Καβάιαο (CPV: 38221000-0))» 

Πξνεθηηκψκελε 
ακνηβή ζε € 

 

 
 

 
 

20.000,00€ 

Πξνζθεξφκελν 
πνζνζηφ έθπησζεο 

(%) κε δχν 

δεθαδηθά ςεθία 
(Αξηζκεηηθψο) 

Πξνζθεξφκελν 
πνζνζηφ έθπησζεο (%) 

κε δχν δεθαδηθά ςεθία 

(Οινγξάθσο) 

Πνζφ ΦΠΑ (24%) Δ ΔΤΡΧ 4.800,00€   

χλνιν δαπάλεο ζε επξψ 24.800,00€ 

 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη ζηε παξνχζα Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο – πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 
 

Η πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα ………………….. κήλεο. 
 

 

Καβάια, (Ηκ/λία) 
 

.........../.........../2021 
 

 
 

(Ο Πξνζθέξσλ) 

 
 

 
 

 

 
(θξαγίδα-Τπνγξαθή) 
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ΣΔΤΥΟ Α- ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

«Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο 

θαη ηελ θχξσζή ηνπο θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. 

Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 38221000-0))» 

 

Β.1.  ΗΜΔΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΣΗΝ Π.Δ. 
ΚΑΒΑΛΑ 

        Β.1.1.  Πεξηερφκελν παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψληεο αλάξηεζεο 

Η αλάξηεζε ηνπ  δαζηθνχ  ράξηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξ. 14 ηνπ λ. 3889/10 φπσο ηζρχεη, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά ζηνλ εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν  ηεο παξ. 11 ηνπ αξ. 13 ηνπ λ. 

3889/10, φπσο ηζρχεη. 

Μέζσ ηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ δαζηθνχ ράξηε, πνπ ζα επηηεπρζεί µε ηελ αλάξηεζή ηνπ, ζα παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη λα ακθηζβεηήζεη, 

ην ραξαθηήξα ή ηε µνξθή ή/θαη ηε ζέζε εθηάζεσλ πνπ έρνπλ απνηππσζεί ζε απηφλ. 

Η αλάξηεζε ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ζεσξεκέλν δαζηθφ ράξηε, ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3889/2010, φπσο ηζρχεη, ηνλ ηζηνξηθφ 

νξζνθσηνράξηε, πνπ ζα απεηθνλίδεη ηα πνιχγσλα ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ, πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηα θσηνεξµελεπηηθά ζηνηρεία ησλ παιαηφηεξσλ αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ηελ 

απφθαζε γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε, ζηελ νπνία είλαη ελζσκαησκέλε αλαθνίλσζε-

πξφζθιεζε  γηα ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

Δπίζεο, µέζσ ησλ  παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ηεο αλάξηεζεο ζα δεκνζηνπνηνχληαη ηα 

πεδία ηεο πεξηγξαθηθήο βάζεο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ ραξαθηήξα θαη µνξθή θάζε νξηνζεηεµέλνπ 

πνιπγψλνπ ηνπ δαζηθνχ ράξηε, ήηνη, ηα πεδία KATHGORDX, KATHGORAL1, KATHGORAL2 θαη 

LANDTYPE. 

         Β.1.2. πγθξφηεζε ησλ εµείσλ Τπνζηήξημεο ηεο Αλάξηεζεο ηνπ ∆αζηθνχ 
Υάξηε (ΤΑ∆Υ). 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνχ Υάξηε, ζα ζπγθξνηεζεί έλα (1) εκείν Τπνζηήξημεο 

Αλάξηεζεο ∆αζηθνχ Υάξηε (ΤΑ∆Υ), ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ηελ Π.Δ. Καβάιαοηεο Αλαηνιηθήο  

Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΧΝ  

& ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

Γ/ΝΗ ΓΑΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΜΗΜΑ  ΓΑΙΚΧΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΔΧΝ 
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Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάξηεζεο ηνπ Γαζηθνχ Υάξηε, ζα ζπγθξνηεζεί έλα (1) εκείν Τπνζηήξημεο 

Αλάξηεζεο ∆αζηθνχ Υάξηε (ΤΑ∆Υ), ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ηελ Π.Δ. Καβάιαο ηεο Αλαηνιηθήο  

Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

Η ιεηηνπξγία ησλ ΤΑ∆Υ, νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηνπο.  

Σν Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γ/λζεο Γαζψλ νθείιεη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα ησλ ΤΑ∆Υ. 

         Β.1.3.  Παξερφκελεοππνζηεξηθηηθέο  Τπεξεζίεο ζην (ΤΑ∆Υ) 

       Α.   Δλεκέξσζε ελδηαθεξνκέλσλ θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ην εκείν Τπνζηήξημεο Αλάξηεζεο Γαζηθνχ Υάξηε, νη παξερφκελεο ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο ζα 

αθνξνχλ ππνζηήξημε παξνρήο γεληθψλ πιεξνθνξηψλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ αλαξηεκέλνπ 

δαζηθνχ ράξηε, ηηο πξνζεζκίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ. 

Δπίζεο, κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ζα δχλαηαη λα παξέρνληαη εηδηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ δχλαηαη λα αθνξνχλ: 

• Σε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλάξηεζεο θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ. 

• Σε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ππνβνιήο αληηξξήζεσλ θαη ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήοθφξκαο. 

• Σε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ πξνζθφµηζε ζπµπιεξσµαηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ζηειερψλεη ην ΤΑ∆Υ κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ  ζα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα  κε ηε ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, λα έρεη  πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή 

βάζε θαη λα αλαδεηά ζηνηρεία µε βάζε: ηνλ αξηζµφ πξσηνθφιινπ, ηα ζηνηρεία ππνβάιινληνο ηηο 

αληηξξήζεηο, ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, ψζηε λα παξέρνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ 

δεηεζνχλ. 

ην ΤΑ∆Υ κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ζα είλαη δηαζέζηµε ζε ηνπηθή βάζε, ην ζχλνιν ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο πνπ 

ζπιιέρζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ δαζηθνχ ράξηε. Δπίζεο, ζα 

δηαηίζεληαη νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε 

ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο.  

Β.  Αλάθιεζεαληηξξήζεσλ 

ην αξκφδην ΤΑ∆Υ κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, έρεη δηθαίσκα ν θάζε 

ελδηαθεξφκελνο λα ππνβάιιεη ηελ αλάθιεζε ησλ αληηξξήζεψλ ηνπ.  

Γ. Παξαιαβή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ππνβαιιφκελεοαληηξξήζεηο 

ην ΤΑ∆Υ κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ παξαιακβάλνληαη επηηνπίσο ή 

ηαρπδξνκηθά ηα ζηνηρεία, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ππνβαιιφκελεο ειεθηξνληθά αληηξξήζεηο ζε  έληππε 

κνξθή, ζχκθσλα µε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 3889/2010. 

Γ. Τπνβνιή θαη παξαιαβή αηηήζεσλ 
 

Σν θάζε ΤΑ∆Υ  κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ  ζα παξαιακβάλεη επίζεο θαη: 

α) Αηηήζεηο δηφξζσζεο – κεηαβνιήο. Με ηελ ππνβνιή ησλ ελ ιφγσ αηηήζεσλ είλαη δπλαηή ε 

δηφξζσζε ζηνηρείσλ ηεο ππνβιεζείζαο αληίξξεζεο, πιελ ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη δηφξζσζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία αλάθιεζεο θαη 

ππνβνιήο λέαο αληίξξεζεο. 
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β) Αηηήζεηο ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Με ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ απηψλ είλαη 

δπλαηή ε ππνβνιή είηε επί πιένλ ζηνηρείσλ απφ εθείλα πνπ δειψζεθαλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αληίξξεζεο είηε ζηνηρείσλ ηα νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ιείπνπλ ζε ζρέζε µε ηα δεισζέληα. 

Δ. Έιεγρνο ππνβιεζεηζψλ αληηξξήζεσλ ζην ΤΑ∆Υ 

Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ πνπ ζπλνδεχεη ππνβιεζείζα αληίξξεζε, ην πξνζσπηθφ ηνπ θάζε  

ΤΑ∆Υ κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ  ζα επηβεβαηψλεη µέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηελ παξαιαβή ζηελ θεληξηθή βάζε θαη ζα πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

α) Έιεγρν ηεο εκπξφζεζκεο απνζηνιήο ηνπ, θαη ραξαθηεξηζκφ ηεο αληίζηνηρεο αληίξξεζεο, 

σο εκπξφζεζκεο ή εθπξφζεζκεο αλαιφγσο, ζηελ θεληξηθή βάζε. 

β) Έιεγρν πιεξφηεηαο ησλ απνζηαιζέλησλ εγγξάθσλ, ζε ζρέζε µε ηα δεισζέληα σο 

ζπλεκκέλα ζηελ ππνβιεζείζα αληίξξεζε  θαη ελεκέξσζε ηεο θεληξηθήο βάζεο ζρεηηθά. 

Η αιιεινγξαθία µε ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ζέκαηα αληηξξήζεσλ αξρεηνζεηείηαη κέζσ ησλ 

παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ζην αλαινγηθφ αξρείν ησλ ΤΑ∆Υ θαη ηεξείηαη ζε 

αλαινγηθή κνξθή θαη ζπζρεηίδεηαη κνλαδηθά µε ηηο αληίζηνηρεο ππνβαιιφκελεο αληηξξήζεηο. 

Σ.  Σήξεζε αλαινγηθνχ αξρείνπ εγγξάθσλ 

Όια ηα έγγξαθα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο ππνβαιιφκελεο αληηξξήζεηο, ζηηο αηηήζεηο θαη γεληθφηεξα 

φιε ε εηζεξρνκέλε θαη εμεξρνκέλε ζρεηηθή αιιεινγξαθία, ζπγθεληξψλνληαη θαη ηεξνχληαη ζην 

αλαινγηθφ αξρείν ηνπ ΤΑ∆Υ κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ. Σν ζχλνιν ησλ 

εγγξάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα µε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζην αξρείν ηνπ 

ΤΑ∆Υ ζπζρεηίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη αλά αληίξξεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΑ∆Υ. Μεηά ην 

πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑ∆Υ, ην αλαινγηθφ αξρείν εγγξάθσλ δηαβηβάδεηαη ζηελ Γηεχζπλζε 

Γαζψλ Καβάιαο. 

 

Β.2.     ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ  ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΑΙΚΧΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΔΧΝ 
ΣΗ Γ/ΝΗ ΓΑΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 

Β.2.1. Τπνβνήζεζε ζηελ επεμεξγαζία γηα ηε κεξηθή θχξσζε ηνπ Γαζηθνχ 
Υάξηε 

Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ησλ αληηξξήζεσλ, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θεληξηθή βάζε θαη 

ηα ζπλππνβαιιφκελα ζηνηρεία/έγγξαθα απηψλ πνπ ηεξνχληαη ζην αλαινγηθφ αξρείν ησλ  

ΤΑ∆Υ, κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ κεηά ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ αληηξξήζεσλ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία απφ ην Σκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο   

Γ/λζεο Γαζψλ. 

Η Γηεχζπλζε Γαζψλ, κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, ζα πξνβεί ζηηο 

εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ν κεξηθά θπξσκέλνο δαζηθφο 

ράξηεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3889/2010. 

Β.2.2.   Τπνβνήζεζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ αληηξξήζεσλ θαη δηαβίβαζή ηνπο 
ζηηο ΔΠ.Δ.Α. 

Σα ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί θαη θαηαρσξεζεί ζηελ θεληξηθή βάζε αληηξξήζεσλ ζα 

ειεγρζνχλ µε επζχλε ηεο αξκφδηαο ∆/λζεο Γαζψλ. Ο έιεγρνο απηφο, ζα αθνξά ζην ζχλνιν 

ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε µέζσ ησλ εγγξαθψλ ζηελ θεληξηθή βάζε, αθνξά δε 

ζε θάζε έθηαζε γηα ηελ νπνία ππνβιήζεθαλαληηξξήζεηο. 

ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ, κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ζα 

δηελεξγνχληαη ηα αθφινπζα: 
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• Δμέηαζε θάζε αληίξξεζεο πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηελ θεληξηθή βάζε, σο πξνο ηελ 

νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεο θαηαρψξηζήοηεο, 

• Έιεγρνο ηεο ζέζεο ησλ νξίσλ ηεο ακθηζβεηνχκελεο έθηαζεο απηνηειψο αιιά θαη ζε 

ζρέζε µε ηα πνιχγσλα φκνξσλαληηξξήζεσλ, 

Δάλ δηαπηζησζεί φηη γηα ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο, δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί πιήξε ή ηππηθψο 

νξζά ζηνηρεία, ζα θαηαρσξείηαη ζρεηηθή παξαηήξεζε ζηα ηεξνχκελα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα 

εηδνπνηεζεί µε θάζε πξφζθνξν µέζν ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ   

ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αληηξξήζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ νη αληηξξήζεηο λα δηαβηβαζηνχλ πξνο ηελ αξκφδηα ΔΠ.Δ.Α. 

ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία, σο αθνινχζσο: 

Θα νκαδνπνηνχληαη, είηε µε ηελ έληαμή ηνπο ζε εληαίεο, επξχηεξεο δαζηθέο ελ γέλεη πεξηνρέο, νη 

νπνίεο νξίδνληαη µε θπζηνγεσγξαθηθά ζηνηρεία θαη θξηηήξηα θαζνξηζκνχ δαζνβηνθνηλφηεηαο, είηε 

ιακβάλνληαο ππφςηλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θνηλέο κεηαβνιέο σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο, 

απψιεηα ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα πξν ηεο 11-6-75, ιφγσ επεκβάζεσλ, πνπ έγηλαλ βάζεη 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θ.ιπ.) ή ζε πεξηνρέο µε ηδηαίηεξν θαζεζηψο ή ηδηαηηεξφηεηεο (π.ρ. δηαλνκέο 

ηνπ Τπ. Γεσξγίαο), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αξκφδηα ΔΠ.Δ.Α. ζηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζή ηνπο, 

ηελ επηηάρπλζε θαη ηελ ηαρχξξπζκε ξνή ησλ εξγαζηψληεο. 

Κάζε αληίξξεζε ή νκάδα αληηξξήζεσλ, ζα ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα 

αθφινπζα: ηα ρσξηθά ζηνηρεία ησλ αληηξξήζεσλ ηα νπνία µκπνξεί λα ππνβάιινληαη θαη ζε 

ςεθηαθή κνξθή, ην έληππν ησλ αληηξξήζεσλ µε ηα ζπλππνβαιιφκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη 

έγγξαθα, θαζψο θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα/ζηνηρεία θαη ην ζρεηηθφ 

ππφκλεκα, ζπλνδεπφκελν απφ ηπρφλ ζηνηρεία πνπ ην ηεθκεξηψλνπλ. 

Σν ππφκλεκα ζα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα µε ζρεηηθφ ππφδεηγκα κέζσ ησλ παξερφκελσλ 

ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Σν ππφκλεκα ζε ςεθηαθή κνξθή, 

κέζσ ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, ζα εηζάγεηαη ζηελ θεληξηθή βάζε θαη ζα 

δηαζπλδέεηαη µε ηελ θάζε αληίξξεζε ή νκάδα αληηξξήζεσλ, πνπ αθνξά. 

Δλεκέξσζε ηνπ GIS κε ηηο  απνθάζεηο ησλ ΔΠ.Δ.Α, ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε  ηνπ GIS κέρξη 

ηελ έθδνζε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ, ππνζηήξημε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαηαρψξεζεο 

ησλ απνθάζεσλ απηψλ θαη εθηχπσζε απηψλ. 

      Β.2.3. Τπνβνήζεζε ζηελ επεμεξγαζία θαη ελζσκάησζε ησλ απνθάζεσλ 
ΔΠ.Δ.Α. 

πλνιηθή επεμεξγαζία ησλ απνθάζεσλ ησλ ΔΠ.Δ.Α. ζην GIS,  δηαινγή ησλ απνθάζεσλ πνπ 

αιιάδνπλ ηνλ δαζηθφ ράξηε θαη λέα ηνπνινγία. 

      Β.2.4.   Τπνβνήζεζε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Γαζηθνχ Υάξηε. 

Τπνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Γαζηθνχ Υάξηε κε ηελ 

απνηχπσζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ, αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, πξσηφθνιια 

δηνηθεηηθήο απνβνιήο, αηηήκαηα εμαγνξάο θιπ). 

      Β.3.  Τπνβνήζεζε ζηελ αλακφξθσζε ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ πξνο νιηθή 
θχξσζε. 

Τπνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ αιιαγψλ ηνπ 

δαζηθνχ ράξηε ζην GIS, δεκηνπξγία λέαο ηνπνινγίαο θαη λέαο θσδηθνπνίεζεο θαη ηέινο εμαγσγή 

ησλ ηειηθψλ ςεθηαθψλ δηαγξακκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ απφθαζε θχξσζεο. 
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Πέξαλ φισλ ησλ παξαπάλσ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ  ν 

αλάδνρνο ζα παξέρεη ππνβνήζεζε, ζηηο εξγαζίεο παξέκβαζεο ζηηο επηηξνπέο ηνπ Δζληθνχ 

Κηεκαηνινγίνπ θαη βνεζεηηθέο εξγαζίεο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ησλ αγσγψλ θπξηφηεηαο ππέξ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 

B.4. Δπηπιένλ ν θάζε αλάδνρνο ζα παξέρεη ζην Σκήκα Γαζηθψλ   
Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γ/λζεο Γαζψλ ΚΑΒΑΛΑ 

 

 Τπνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηελ Πξνεηνηκαζία ησλ 

Η/Τ, έιεγρν ησλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ Γεδνκέλσλ, Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. Αθνξά 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Η/Τ ζηνλ ρψξν φπνπ ζα γίλεη ε αλάξηεζε ησλ Γαζηθψλ 

Υαξηψλ, έιεγρνο ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ, έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΤΑΓΥ.  

 Καηάιιειν θνξεηφ εμνπιηζκφ (θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη δπλαηφηεηα 

αλεμάξηεηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν) γηα θάζε άηνκν γηα ηελ ρξήζε ηεο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΥΑ κε πξνεγθαηεζηεκέλν ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ  

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. 

 Σερληθή ππνζηήξημε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε πεξηβάιινλ GIS (ESRI, Autodesk 

θιπ.) ζηα πιαίζηα ηεο αλακφξθσζεο, ζεψξεζεο, αλάξηεζεο θαη νιηθήο θχξσζεο ησλ δαζηθψλ 

ραξηψλ. 

 Τπνβνήζεζε ζηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ αληηξξήζεσλ απφ ηηο Δ.Π.Δ.Α. θαη 

ηεο ελζσκάησζεο ησλ απνθάζεσλ Δ.Π.Δ.Α. 

 Σερληθή ππνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ αληηξξήζεσλ 
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ΣΔΤΥΟ Β-ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο «Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ 

εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. 

Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 38221000-0))». 

 

Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.800,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο Φ.Π.Α. 

(24%). 

 

Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηνπο εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο θαη ηερληθνχο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο, ππ'αξηζ. Α 67/Γ.Γ.Γ./1257/679/4/11-3-1974 Δγθπθιίνπ Απνθάζεσο ηνπ 

Τπ.Γεκ.Έξγσλ εγθξηζείζεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο 

έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο «Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο 

θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ 

πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 

38221000-0))» απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.800,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο Φ.Π.Α. 

(24%). 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ  
 
Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο «Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ 

ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 38221000-0))» γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Γαπάλεο ησλ Γ/λζεσλ Γαζψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη 

ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο» φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

θαη ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ζπλεξγεία πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ν Αλάδνρνο, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα απφ ηελ Πεξηγξαθή ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν : ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 
 Η δηαδηθαζία, ε ζχκβαζε θαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε θαη ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο 

πιεξσκέο, δηέπνληαη απφ ηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 

 

 
     ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΓΑΧΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΧΝ 

ΚΑΒΑΛΑ 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ: 
 

 

 
 

 
         

                      

                    CPV: 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 
 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 

 

Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη 
δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ 

εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο θαζψο θαη ηεο 

ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο 
Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 
38221000-0))» 

 

38221000-0 
 

Δηδηθφο Φνξέαο Γαζψλ Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 
2021 Κ.Α.Δ. 02.001.2499 

 
24.800,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.) 
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1. Ν.4412/16 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)».  

2. Ο λ. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/η.Α’/9-3-2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

3. Π.Γ. 437/81 «Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ». 

4. Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο αλεμάξηεηεο αξρήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη θεληξηθνχ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».  

5. Ο λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.  

6. Ο λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7.  Ν. 4013/2011 άξζξν 4 παξ. 3 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4146/13 ηξνπνπνηήζεθε 

αξρηθά κε ην άξζξν 375 παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη πξφζθαηα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4605/2019 (Α' 52) θαη ηζρχεη 

ζήκεξα θξάηεζε 0,07% ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

8. Σελ ππ’ αξηζ. 146776/2459/21-10-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο πεξί «Καζνξηζκνχ  ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξάγξαθν 1 εδάθηα β, γ, δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Ν.3889/2010» φπσο ηζρχεη πνπ δεκνζηεχηεθε ζην  (Φ.Δ.Κ. 3532/ ηεχρνο Β /03-11-2016). 

9. Σν ππ’ αξηζ. 147784/2589/4-11-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΝ πεξί «Δθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016». 

10. Σν Π.Γ. 541/1978 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

11. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα 

θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξνο αλάζεζε 

θαη εθηέιεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ν : ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, αθνινπζεί ε ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο Τπεξεζίαο 

κε ηνλ αλάδνρν. Η ππνγξαθή ησλ ζπκθσλεηηθψλ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο), κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ 

ιφγσλ αλσηέξαο βίαο,θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ν :  ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΔΧ 
 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.4 

ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο 

εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Οη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ 

χςνπο ησλ.  
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ΑΡΘΡΟ 5ν : ΓΙΟΙΚΗΗ – ΔΠΙΒΛΔΦΗ 
 
Η παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αζθνχληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

ζχκθσλα κε φζα ξπζκίδνληαη ζηα άξζξα 136 & 216 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη ε 

άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κεηψλεη ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο θαη ηελ χκβαζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ν :  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟΝ  ΑΝΑΓΟΥΟ-ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ  
 
α. Σα έγγξαθα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ  Αλάδνρν ή ζηνλ Αληίθιεηφ ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 143 ηνπ Ν. 4412/2016 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Η Αλάδνρνο Δπηρείξεζε γλσζηνπνηεί ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηελ λφκηκε 

εθπξνζψπεζή ηεο ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνχζηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν. 

4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

β. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ππνγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ησλ Πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο επηηφπνπ παξαθνινχζεζεο θαη 

Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί κφλν απφ ηερληθφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ή άιινλ 

ηερληθφ πνπ έρεη ηα λφκηκα, ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ηηο ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο. Ο αλσηέξσ ηερληθφο 

κπνξεί λα είλαη νιηθά ή κεξηθά θαη πιεξεμνχζηνο ή εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ-ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ-ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
Η ρξνληθή δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ-εξγνιαβίαο (πξνζεζκία) νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο θαη 

αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ν : ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα  (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα ζπληάμεη 

θαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ.  

Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηελ κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε 

ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα εγθξίλεηαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν : ΦΟΡΟΙ-ΚΡΑΣΗΔΙ 
 
Tνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεοθξαηήζεηο: 

 Κξάηεζε χςνπο 0,07% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4605/2019 (Α' 52).  

 Κξάηεζε 0,06 % ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), ζε 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ΚΤΑ Α.Π. 1191/14-

03-2017 (Β΄ 969).  

 Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, 

ηεο αξρηθήο,θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε 

θάζε πιεξσκή απφ ηελαλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαηΠξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ. 4412/2016. 
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 Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 

θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

 Η δαπάλε ηνπ Φ.Π.Α., ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ησλ εξγαζηψλ. 

  Καηά ηελ πιεξσκή γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 64, παξ. 1, πεξ. δ, 

ηνπ λ. 4172/2013, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν: ΠΡΟΧΠΙΚΟ 
 
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα είλαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ 

Καβάιαο θαη ε ηερληθή θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηά ηνπ θαζψο θαη ε απφδνζή ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

Σκήκαηνο Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ θαη ηνλ ππεχζπλν Γαζνιφγν, νη νπνίνη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ 

αθαηαιιειφηεηα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγάδεηαη απνηειεί 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ εξγνιάβνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνθηά εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ Τπεξεζία.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ  αλάδνρν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν θνξεηφ εμνπιηζκφ 

(θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν) γηα θάζε άηνκν γηα ηελ ρξήζε ηεο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΥΑ κε πξνεγθαηεζηεκέλν ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ  Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ν: ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Ο αλάδνρνο ηεο εξγνιαβίαο έρεη, απέλαληη ηφζν ηεο Τπεξεζίαο φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία κε βάζε ηε δηαθήξπμε θαη ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη φζεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ λνκνζεζία γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ θαη εηδηθά ζην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή θαη αζθάιηζε πξνζσπηθνχ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.  

 
ΑΡΘΡΟ 12ν: ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ - ΠΛΗΡΧΜΔ  

 
Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδεη ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ηα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηε ιήμε θάζε κήλα, ζε φζα αληίηππα είλαη 

απαξαίηεην. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαηδηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαηθάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

πνπ δηελεξγνχλ ηνλέιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Οη εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο θαη φιεο νη ηπρφλ ηζρχνπζεο θξαηήζεηο ή 

εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ ζηελ δαπάλε ηεο παξνρήο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν.  

 
ΑΡΘΡΟ 13ν 
 
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. 

 
 

ΑΔΑ: ΩΗΥΖΟΡ1Υ-ΣΕ7




		2021-10-21T12:53:50+0300
	Athens




