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«Υποβοικθςθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

οικολογικισ κατάςταςθσ και του κινδφνου 

δαςικϊν πυρκαγιϊν περιοχϊν ζρευνασ ςτθν 

Ελλάδα και Κφπρο του ερευνθτικοφ ζργου 

SFEDA (INTERREG V-B_ BALKAN – MED)» 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗΗ1: Επιχειρηςιακό πρόγραμμα: 

SFEDA (INTERREGV-B_ BALKAN – MED) 

Συγχρθματοδοτοφμενο 

Κωδικόσ εναρίθμου ςτο ΠΔΕ: 20.1478. 

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

CPV : 73300000-5 

 

 
2Ο Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ «ΔΘΜΘΤΑ», Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ζρευνασ, Ινςτιτοφτο 

Δαςικϊν Ερευνϊν  

διακηρφςςει 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό 

με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τθν παροχι των υπθρεςιϊν: 

«Τποβοήθηςη ςτην αξιολόγηςη τησ οικολογικήσ κατάςταςησ και του κινδφνου δαςικών πυρκαγιών 

περιοχών ζρευνασ ςτην Ελλάδα και Κφπρο του ερευνητικοφ ζργου SFEDA (INTERREG V-B_ BALKAN – 

MED)» 

Εκτιμώμενησ αξίασ  48.387,10 € (πλζον Φ.Π.Α. 24% 11.612,90€) 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

και 

καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

παροχιτωνωσ άνω υπθρεςιϊν.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άπθπο 1: Κύπιορ ηος Έπγος – Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινυνίαρ 

1. 1 Ανακζτουςα αρχι:   Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν 

Οδόσ : Βαςιλικά Θεςςαλονίκθσ 

Ταχ.Κωδ. : 57006 

Τθλ. : 2310 461411 

Telefax : 2310 461341 

E-mail : info@fri.gr 

Ρλθροφορίεσ : Γ. Χαλυβόπουλοσ 

1.2 Κφριοσ του Ζργου ι Εργοδότθσ: Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ «Διμθτρα» 

1.3 Φορζασ Ανάκεςθσ 1: Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ «Διμθτρα»  

1.4 Ρροϊςτάμενθ Αρχι :  Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν 

1.5 Διευκφνουςα Υπθρεςία : Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο :Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν ΙΔΕ 

1.7 Θ Υπθρεςία που διεξάγει τον διαγωνιςμό είναι το Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν Θεςςαλονίκθσ ςτθν 

οποία κα κατατεκοφν οι προςφορζσ: 

Οδόσ                                               : Βαςιλικά Θεςςαλονίκθσ 

Ταχ.Κωδ. : 57006 

Τθλ. : 2310 461411 

Telefax : 2310 461341 

E-mail : info@fri.gr 

1.8 Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ/προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο. 

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ 

φορζα καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και εγγράφωσ ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ/προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, 

τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα 

δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

                                                           

1
Αλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 
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Άπθπο 2: Παπαλαβή εγγπάθυν ζύμβαζηρ και ηεςσών 

2.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα: 

α) θ παροφςα διακιρυξθ, 

β) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016,  

γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, 

δ) το τεφχοσ τεχνικϊν δεδομζνων,  

ε) θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων 

ςτ)τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 

ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω, 

2.2 Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ3 ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ από τισ 3/4/20184ςτισ ιςτοςελίδεσ: www.fri.gr και www.elgo.gr. 

2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί  εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 18/4/20185, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο μζχρι τθν 

προθγουμζνθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν και για τθν Ραροφςα ζωσ τθν 

18/4/20186.  

Άπθπο 3:Τποβολή θακέλος πποζθοπάρ 

3.1 Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 14, 

είτε  

(α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Ινςτιτοφτο Δαςικϊν ΕρευνϊνΒαςιλικά Θεςςαλονίκθσ 

Τ.Κ. 57006  είτε  

(β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Ινςτιτοφτο Δαςικϊν ΕρευνϊνΒαςιλικά 

Θεςςαλονίκθσ  Τ.Κ. 57006 είτε  

(γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ,Ινςτιτοφτο Δαςικϊν ΕρευνϊνΒαςιλικά 

Θεςςαλονίκθσ  Τ.Κ. 57006.  

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 

δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον 

διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 

τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 

προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 

παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 

ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

3.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ 

Προςφορά 

του ………7 

για τη ςφμβαςη: «Τποβοήθηςη ςτην αξιολόγηςη τησ οικολογικήσ κατάςταςησ και του κινδφνου δαςικών 

πυρκαγιών περιοχών ζρευνασ ςτην Ελλάδα και Κφπρο του ερευνητικοφ ζργου SFEDA (INTERREG V-B_ 

BALKAN – MED)» 
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με αναθζτουςα αρχή το Ινςτιτοφτο Δαςικών Ερευνών 

και ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορών 19/4/20188 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 

οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 

(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

3.3 Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 20.1 του παρόντοσ, 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» κατά τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 20.2 του παρόντοσ. Εάν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν 

τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ, και  

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να 

καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο 

οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.3 του 

παρόντοσκαι ςφμφωνα με το υπόδειγμα 1 του προςαρτιματοσ V. 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 

άρκρου 3.2 του παρόντοσ. 

3.4 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν 

θμερομθνία  υποβολισ  του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ. 

3.5 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 

πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 

κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχιι που κατατζκθκε ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

3.6 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα : 

α) από τον ίδιο τον υποψιφιο(ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),  

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο.  

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Άπθπο 4 : Γιαδικαζία ςποβολήρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών 

4.1 Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 
τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14 του παρόντοσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται  
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά 
τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 
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Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 3.1 του παρόντοσ 

(θ ϊρα και θμζρα  υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε 

ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι 

περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να 

τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. 

4.2 Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα ι μετά τθ λιξθ τθσ 

παραλαβισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ 

φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τουσ φακζλουσ των 

Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ 

ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά 

προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ 

καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ. 

4.3 Ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν προςφορϊν και θ βακμολόγθςι τουσ, με τθν εφαρμογι των κριτθρίων 

ανάκεςθσ, διεξάγεται ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνεται με τθ βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν και τθ ςχετικι λεκτικι 

αιτιολογία και υποβάλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι. Οι τεχνικζσ προςφορζσ κεωροφνται αποδεκτζσ 

εφόςον οι επί μζρουσ βακμολογίεσ των κριτθρίων ανάκεςθσ είναι πάνω από τα αντίςτοιχα ελάχιςτα όρια 

όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 21 του παρόντοσ, αλλιϊσ απορρίπτονται και ο  προςφζρων αποκλείεται τθσ 

περαιτζρω διαδικαςίασ. 

Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθν 

βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν, γνωςτοποιεί, προ εφλογθσ προκεςμίασ και με κάκε πρόςφορο 

τρόπο, ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, τον τόπο, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ 

για τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ.  

H διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ κατά τθν κρίςθ   τθσ   

επιτροπισ  (άρκρο 117, παρ 4). Θ διαδικαςία αυτι γνωςτοποιείται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ από τον 

Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ πριν από το άνοιγμα των προςφορϊν.  

Σε περίπτωςθ διακοπισ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ αμζςωσ επόμενεσ θμζρεσ. 

Σχετικϊσ εκδίδεται γραπτι ανακοίνωςθ του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ οποία κοινοποιείται 

εγγράφωσ, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικϊσ ι με φαξ ι με ςυνδυαςμό των ανωτζρω μζςωνςε 

όλουσ τουσ προςφζροντεσ για τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ επόμενθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ.  

4.4 Το ςχετικό πρακτικό ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των 

τεχνικϊν προςφορϊν, εγκρίνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. Κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του πρακτικοφ, 

θ οποία ζχει κοινοποιθκεί με επιμζλεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρεί ζνςταςθ κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. 

Εφόςον αςκθκεί και γίνει δεκτι ζνςταςθ κατά τθσ απόφαςθσ  ζγκριςθσ του Ρρακτικοφ ελζγχου των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Ανακζτουςα 

Αρχι αναπζμπει το Ρρακτικό ςτθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, θ οποία κα πρζπει να εφαρμόςει τθ 

διαδικαςία τθσ παραγράφου 4.3 τθσ παροφςασ για αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ςυντάςςει νζο 

Ρρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νζου ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ. 

4.5 Οι Φάκελοι τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ των προςφερόντων που αποκλείςκθκαν (για οποιονδιποτε 

λόγο) κατά τα ανωτζρω και παραμζνουν ςφραγιςμζνοι, φυλάςςονται με μζριμνα τθσ Επιτροπισ, ζωσ ότου 

παρζλκει θ ςχετικι προκεςμία ι ενδεχομζνωσ οι αποκλειςκζντεσ  δθλϊςουν εγγράφωσ ότι παραιτοφνται 

του δικαιϊματοσ υποβολισ ενςτάςεων.  
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4.6 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ βακμολογίασ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καλεί 

εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ, των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ ςφμφωνα με το ανωτζρω 

Ρρακτικό, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ςε θμερομθνία και ϊρα που γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςε αυτοφσ προ 

πζντε (5) θμερϊν, για τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν τουσ προςφορϊν, εφόςον δεν ζχει γίνει ςτθν 

αρχικι ςυνεδρίαςθ. Κατά τθν θμζρα και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τισ οικονομικζσ 

προςφορζσ, τισ μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τουσ ςε ςχετικό Ρρακτικό.  

Φςτερα από τθ βακμολόγθςθ των αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν και ςτάκμιςθ τθσ βακμολογίασ τθσ 

τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ, θ Επιτροπι προςδιορίηει τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ  προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ ςφμφωνα με το 

άρκρο 21.1 του παρόντοσ και καταγράφει τισ ενζργειζσ τθσ και τθν ειςιγθςι τθσ για τθν ανάκεςθ, ςε 

ςχετικό Ρρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να το εγκρίνει.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςοδφναμεσ), επιλζγεται 

ο προςφζρων με τθ μεγαλφτερθ τιμι Τεχνικισ προςφοράσ και αν και αυτζσ είναι ιςοδφναμεσ, θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία 

των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. 

Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισκοινοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ 

απόφαςθσ ζγκριςθσ χωρεί ζνςταςθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ. 

Άπθπο 5:  Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών - Καηακύπυζη – Ππόζκληζη για 

ςπογπαθή ζύμβαζηρ 

5.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, 

ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 15 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 22 του παρόντοσ. Τα δικαιολογθτικά  υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

5.2  Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει  

εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα 

αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο 

όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

5.3 i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με 

το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται θ 

μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18 του παρόντοσ9ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων 

από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με το άρκρο 19 του παρόντοσ, 

ο προςωρινόσ ανάδοχοσ αποκλείεται καιθ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ - τιμισ, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.  

5.4 Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, οι 

οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 22 τθσ παροφςασ (οψιγενείσ 

μεταβολζσ), οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το 
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αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 

άρκρου 22 τθσ παροφςασ. 

 

5.5 Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι αν κανζνασ από 

τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 19 τθσ 

παροφςασ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

5.6  Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από  τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτον Διευκυντι του Ινςτιτοφτου Δαςικϊν Ερευνϊν 

(αποφαινόμενο όργανο ανακζτουςασ αρχισ) για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ 

αναδόχου ωσ εκπτϊτου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθν παρ. 5.6 του παρόντοσ άρκρου, 

είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.   

5.7   Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ  λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν ςτο Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) εργάςιμων 

θμερϊναπό τθν θμερομθνία που κοινοποιικθκε ςε αυτοφσ, επί αποδείξει, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

5.8 Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, εκτόσ από 

τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κ.λπ., επί αποδείξει.  

Άπθπο 6: Δνζηάζειρ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν 

άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (ι του Τεχνικοφ Συμβουλίου για ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ), εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ 

ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 

καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

Άπθπο 7: ςμπλήπυζη – αποζαθήνιζη πληποθοπιών και δικαιολογηηικών 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να ςυμπλθρϊςουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ 

προςφοράσ τουσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Άπθπο 8: ύνατη ζύμβαζηρ 

8.1 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 

τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  
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8.2 Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 22 τθσ 

παροφςασ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του 

άρκρου 17 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 19 και δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του 

άρκρου 18, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει 

ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

8.3 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ,και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21.1 τθσ 

παροφςθσ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περ. β' τθσ παρ. 1 του άρκρου 1062 του ν. 4412/2016. 

Άπθπο 9:  ειπά ιζσύορ εγγπάθυν 

Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ: 

1. Το Συμφωνθτικό, 

2. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ρροςαρτιματά τθσ, 

3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, 

4. Θ Τεχνικι προςφορά του Αναδόχου, 

5. Το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) 

6. Το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων.  

Άπθπο 10 : Γλώζζα Γιαδικαζίαρ 

10.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ 

ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

10.2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν ςε αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 

μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του 

Κϊδικα περί Δικθγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν 

υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

10. 3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 

αφορά αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

                                                           
2
ή 317 Βηβιίν ΙΙ 
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ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostille” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 

αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και  36 του Κϊδικα 

περί Δικθγόρων (ν. 4194/2013).  

10.4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

10.5 Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν 

επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν  ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία 

διερμθνζων. 

Άπθπο 11 : Δθαπμοζηέα νομοθεζία 

Για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω διατάξεισ, όπωσ 

ιςχφουν κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ: 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ 

Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ  που ζχουν εκδοκεί 

προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν 

ερμθνεία του. 

2. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικών Προςώπων και 

Υπηρεςιών του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ 

ρυθμίςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ. 

3. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Ο ν. 4014/2011(Αϋ 209) «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ 

αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ 

αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ». 

5. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Ο ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68), όπωσ ιςχφει.  

7. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.  

8. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”.  

10. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ”, ο ν. 3614/2007 

(Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» και το κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτϊν κανονιςτικό πλαίςιο10. 

11. Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων τησ διοίκηςησ και 

οριςμόσ των μελών τουσ με κλήρωςη» και θ με αρ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ 

Υπ. Δ.Μ.Θ.Δ.«Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν 
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οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν 

αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» (Β’ 2540), που 

εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) 

12. Ο ν. 2859/2000  “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248) όπωσ ιςχφει. 

13. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”. 

14. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ΔιοικθτικισΔιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ 

ιςχφει. 

15. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”, 

όπωσ ιςχφει. 

16. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που ιδθ 

προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα 

οριηόμενα ςτα  ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα 

κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω,ιςχφουν και υπερτεροφν 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν 

των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να 

προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα 

κάκε φορά νομοκεςία. 

17. Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ υπθρεςίεσ. 

18. Οι διατάξεισ του ςτοιχείου δ) τθσ παρ. 1 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 

Αϋ314/27-12-2005), όπωσ αυτό προςτζκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 

Αϋ180/22-8-2011) 

19. Οι διατάξεισ τθσ υπϋαρικμ. 188763/10-10-2011 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ Βϋ2284/13-10-

2011) «Σφςταςθ Οργανιςμοφ ˝ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΓΕΩΓΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΘΜΘΤΑ˝ και ςυγχϊνευςθ 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων νομικϊν προςϊπων, όπωσ 

αυτι τροποποιικθκε - ςυμπλθρϊκθκε με: α) τθ με αρικμ. 919/131869/20-10-14 Κοινι Απόφαςθ 

των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων «Οργανιςμόσ του Ελλθνικοφ 

Γεωργικοφ Οργανιςμοφ- ΔΘΜΘΤΑ (ΕΛΓΟ - ΔΘΜΘΤΑ)» (ΦΕΚ Βϋ2889/27-10-14) και β) τθ με αρικμ. 

9657/122441/10-11-15 όμοια ΚΥΑ (ΦΕΚ Βϋ2537/25-11-15). 

20. Θ αρικμ. 15β απόφαςθ τθσ 48θσ/7-11-2014 Συνεδρίαςθσ του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΘΜΘΤΑ περί 

εφαρμογισ τθσ αρικμ.  919/131869/20-10-14 ΚΥΑ (ΦΕΚ Βϋ2889/27-10-14) και περί προςωρινισ 

ανάκεςθσ κακθκόντων Ρροϊςταμζνων του ΕΛΓΟ – ΔΘΜΘΤΑ (ΑΔΑ: 6ΩΝΟΞ3Μ- Α7Ψ) 

21. Θ με αρικμ. 11Α απόφαςθ τθσ 73θσ/23-3-2016 Συνεδρίαςθσ του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΘΜΘΤΑ ςχετικά 

με τθ μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων του ΔΣ ςε ςτελζχθ του Οργανιςμοφ. 

22. Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ανάλθψθσ και Υλοποίθςθσ Ερευνθτικϊν και Αναπτυξιακϊν Ζργων του 

ςυγχωνευκζντοσ ΕΘΙΑΓΕ (ΚΑΝΕΕ), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άπθπο 12:  Δκηιμώμενη αξία – Υπημαηοδόηηζη – Πποθεζμίερ ηηρ ζύμβαζηρ 

12.1 Θ  εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 48.387,10 € (χωρίσ ΦΡΑ) και  περιλαμβάνει 

τακάτωκιαντικείμενα: 

1. Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ περιοχϊν ζρευνασ ςτθν Ελλάδα (Ρεριοχι 

Χωρικισ Αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάσ, ςυνολικισ ζκταςθσ 

περίπου 16.000 ha) και Κφπρο (Εκνικό Δαςικό Ράρκο Τροόδουσ και περιοχι νοτιοδυτικά τθσ 

κοινότθτασ Ρλατρϊν ςυνολικισ ζκταςθσ περίπου 20.000 εκταρίων) του ερευνθτικοφ ζργου SFEDA 

μζςω τθσ ανάπτυξθσ εξειδικευμζνθσ πολφ-επίπεδθσ βάςθσ δεδομζνων των Γ.Σ.Ρ.  

2. Συνδυαςμζνθ χαρτογράφθςθ των τφπων οικοτόπων (ΦΥΣΘ 2000) και τθσ εδαφοκάλυψθσ τουσ ςε 

κατθγορίεσ και των χριςεων γθσ των παραπάνω περιοχϊν. Διεξαγωγι δειγματολθψιϊν απογραφισ 

δομικϊν ςτοιχείων τθσ βλάςτθςθσ με φωτογραφικι τεκμθρίωςθκαι αρικμό τζτοιο που να 

αντιπροςωπεφει τθν ποικιλότθτα ςυνκθκϊν βλάςτθςθσ και καφςιμθσ φλθσ. 

3. Ανάπτυξθ αλγορίκμου ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ και περιβάλλον που κα υποδειχκεί από τθ ΔΥ για 

τθν ενςωμάτωςθ του ςε ολοκλθρωμζνο λογιςμικό που κα ενςωματϊνει τεχνολογίεσ Τθλεπιςκόπθςθσ, 

ΓΣΡ, χωρικισ ανάλυςθσ και εκτίμθςθσ ρίςκου για τθν αποτελεςματικότερθ προςταςία ευπακϊν 

περιοχϊν μζςω τθσ διαςφάλιςθσ του ελάχιςτου χρόνου επζμβαςθσ. 

4. Ανάλυςθ κινδφνου και διαςποράσ δαςικϊν πυρκαγιϊν με τθ χριςθ ανοιχτοφ κϊδικα μοντζλων 

ςυμπεριφοράσ δαςικϊν πυρκαγιϊν και τθσ εκτίμθςθσ καφςιμθσ φλθσ.   

5. Συνδρομι ςτθ ςυγγραφι ςχετικϊν αναφορϊν προόδου, τελικϊν εκκζςεων και δθμοςιεφςεων.  

6. Συμμετοχι ςε ςυναντιςεισ εργαςίασ του ερευνθτικοφ ζργου SFEDA για παρουςίαςθ αποτελεςμάτων. 

 

Θ ςφμβαςθ ζχει ενταχκεί  ςτο Ρρόγραμμα INTERREG V-B_ BALKAN – MED και κα χρθματοδοτθκεί από το 

ζργο SFEDA (ςυγχρθματοδότθςθ, Κωδικόσ Εναρίκμου ςτο ΡΔΕ 20.1478)11 και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ 

κρατιςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011και θ κράτθςθ 

υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ). 

12.2 Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν, για τθν υποβολι τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ, να 

μελετιςουν τα τεχνικά ςτοιχεία του ζργου, θ δε οικονομικι τουσ προςφορά αποτελεί τθ  ςυνολικι αμοιβι 

τουσ για το ςφνολο των προσ εκτζλεςθ εργαςιϊν, όπωσ αυτό προδιαγράφεται ςτο Φάκελο δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ.Τεκμαίρεται ςχετικά ότι ο ανάδοχοσ ζλαβε υπόψθ, κατά τθ μελζτθ του Φακζλου δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, τθν πικανότθτα να απαιτοφνται επιπλζον εργαςίεσ για τθν παροχι των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν 

που αναφζρονται ςτο τεφχοσ τεχνικϊν δεδομζνων, για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ και διαμόρφωςε 

ανάλογα τθν οικονομικι του προςφορά. Εφόςον προκφψουν διαφορζσ, εφαρμόηεται το άρκρο 186 του ν. 

4412/2016. 

12.3 Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ του Αναδόχου ορίηεται θ θμερομθνία 

υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ.Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

ορίηεται ζωσ τισ 30/09/2019.  

 

Στο ςυμφωνθτικό ορίηονται και τμθματικζσ προκεςμίεσ, ωσ ακολοφκωσ: 
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1ο Ραραδοτζο: «Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ περιοχϊν ζρευνασ ςτθν Ελλάδα  και 

Κφπρο και ςυνδρομι ςτθ ςυγγραφι ςχετικϊν αναφορϊν προόδου, τεχνικϊν εκκζςεων και 

δθμοςιεφςεων». 

Ολοκλιρωςθ ζωσ 30/11/2018. 

2ο Ραραδοτζο:  «Αποτελζςματα ςυνδυαςμζνθσ χαρτογράφθςθσ των τφπων οικοτόπων (ΦΥΣΘ 2000) και 

τθσ εδαφοκάλυψθσ τουσ ςε κατθγορίεσ και των χριςεων γθσ και ςυνδρομι ςτθ ςυγγραφι ςχετικϊν 

αναφορϊν προόδου, τεχνικϊν εκκζςεων και δθμοςιεφςεων». 

Ολοκλιρωςθ ζωσ 31/12/2018. 

3o Ραραδοτζο: «Αλγόρικμοσ ςε κατάλλθλθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ και περιβάλλον για τθν 

ενςωμάτωςθ του ςε ολοκλθρωμζνο λογιςμικό, και ςυνδρομι ςτθ ςυγγραφι ςχετικϊν αναφορϊν 

προόδου, τεχνικϊν εκκζςεων και δθμοςιεφςεων». 

Ολοκλιρωςθ ζωσ 28/02/2019. 

4ο Ραραδοτζο: «Ανάλυςθ κινδφνου και διαςποράσ δαςικϊν πυρκαγιϊν με τθ χριςθ ανοιχτοφ κϊδικα 

μοντζλων ςυμπεριφοράσ δαςικϊν πυρκαγιϊν και τθσ εκτίμθςθσ καφςιμθσ φλθσ και ςυνδρομι ςτθ 

ςυγγραφι ςχετικϊν αναφορϊν προόδου, τεχνικϊν εκκζςεων και δθμοςιεφςεων». 

Ολοκλιρωςθ ζωσ 30/09/2019. 

 

Ζτοσ 2018: ποςό 24.193,55 € πλζον Φ.Ρ.Α. 5.806,45 €. Σφνολο 30.000 € 

Ζτοσ 2019: ποςό 24.193,55 € πλζον Φ.Ρ.Α. 5.806,45€. Σφνολο 30.000 € 

 

Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε  16  μινεσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει, κατά τθν υπογραφι του  ςυμφωνθτικοφ, 

μεταγενζςτερο χρόνο ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ.  

Άπθπο 13:Πποζθοπέρ – Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

13.1 Εναλλακτικζσ προςφορζσ  δεν γίνονται δεκτζσ  

13.2 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. 

13.3 Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

13.4 Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για 6 μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 

του επομζνου άρκρου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Άπθπο 14 : Ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ  ςποβολήρ πποζθοπών 

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των  προςφορϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ορίηεται θ 

19/4/2018  και ώρα 10:00 π.μ.12.  

Ρροςφορζσ που  υποβάλλονται εκπρόκεςμα  απορρίπτονται ωσ  μθ κανονικζσ, κατά το άρκρο 3.5 του 

παρόντοσ. 

Άπθπο 15 : Δγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ 

15.1 Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ 
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Ο Ανάδοχοσ, πριν ι κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, οφείλει να κατακζςει εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. , 

με βάςθ τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου ςφμφωνα με το υπόδειγμα 1, προςαρτιματοσ ΙV. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: α) εκδίδεται  είτε από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι παρζχεται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ και β) πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου),  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 

οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

  ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ),  

 η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

  θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

  κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ13,  

 ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 

ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 

οποίο απευκφνεται, 

και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,  υπζρ του 

κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ιδίωσ 

μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου. 

 

15.2 Εγγφηςη προκαταβολήσ  

Δεν απαιτείται (ςφμφωνα με Άρκρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016), κακϊσ το φψοσ τθσ προκαταβολισ 

ορίηεται ίςο με τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (5% επί  τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,  χωρίσ ΦΡΑ). 

15.3Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Άπθπο 16: Γημοζιόηηηα – Γαπάνερ δημοζίεςζηρ 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται τθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.fri.gr, 

www.elgo.gr)14. 

Θ απόφαςθ ανάκεςθσ κα δθμοςιευκεί ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ. (άρκρο 66 , Ν.4412/2016) και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ (www.fri.gr, www.elgo.gr). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν 

αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει του άρκρου 18 και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19. 

Άπθπο 17: Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό 

17.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν παροχι υπθρεςιϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1 και που είναι εγκατεςτθμζνα 

ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθνΖνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνωΣυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων.  

17.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

17.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και 

των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ 

να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 

οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο αντίςτοιχο επαγγελματικό μθτρϊο. 

Άπθπο 18: Λόγοι αποκλειζμού 

18.1  Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα 

από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω 

περιπτϊςεων: 

18.1.1 Υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ : 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 

192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίουτθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 

θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ215 ). 

 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του εν λόγω προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τουσ διαχειριςτζσ. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά 

κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

18.1.2 α) Ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία   

ι/και  

β) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
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δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 

τουσ.  

18.1.3 Σε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του 

άρκρου 18 του ν. 4412/2016 και αφοροφν υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016, 

(β) Ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 

τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 

οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 

διατάξεισ νόμου.  Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ 

βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) Υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

δ) Μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) Μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των προςφερόντων κατά 

τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) Ο προςφζρων ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(η) Ο προςφζρων ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι  του άρκρου 79 του ν. 4412/2016,  

(θ) Ο προςφζρων επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 

πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

(κ) Ο προςφζρων ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτά του. 

18.1.4 Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεων 

του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων.   

18.1.5 Ρροςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 18.1.1 

και 18.1.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν 

για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία 

κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα 

που λαμβάνονται από τουσ προςφζροντεσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
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ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 

γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρροςφζρων που ζχει αποκλειςτεί, 

με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 

δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 

ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 

18.1.6 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

18.1.7 Ρροςφζρων που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 

4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. 

Άπθπο 19.  Κπιηήπια ποιοηικήρ επιλογήρ 

19.1. Καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ 

Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο 

κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

19. 2. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Κάκε προςφζρων πρζπει επιπλζον να διακζτει οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. Για να 

κεωρθκεί ότι ο προςφζρων διακζτει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια απαιτείται ο μζςοσ 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν χριςεων, ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν 

θμερομθνία δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι τθν ζναρξθ των δραςτθριοτιτων του, να είναι 

μεγαλφτεροσ του 100% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ιτοι 

60.000 €.  

19.3. Σεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) να ζχουν ςυμμετάςχει ςε τουλάχιςτον πζντε (5) ερευνθτικά προγράμματα τθν τελευταία 20ετία, εκ των 

οποίων τουλάχιςτον δφο (2) να αφοροφν δαςικζσ πυρκαγιζσ. Θ απαίτθςθ αυτι κα πρζπει να πλθρείται είτε 

από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα, είτε από το μόνιμο ςτελεχιακό δυναμικό του είτε από το ςτελεχιακό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα που δθλϊνεται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 

β) να διακζτουν ςτελεχιακό δυναμικό με εμπειρία ςτθν παροχι αντίςτοιχων υπθρεςιϊνωσ εξισ: 

1. Ζναν επιςτιμονα, πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ που να διακζτει 20ετι τουλάχιςτον 
επαγγελματικι εμπειρία ςε μελζτεσ και ερευνθτικά ζργα ςτα επιμζρουσ αντικείμενα του ζργου και 
αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςε δφο (2) ερευνθτικά προγράμματα με αντικείμενο τισ δαςικζσ 
πυρκαγιζσ 

2. Ζναν επιςτιμονα, πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ που να διακζτει 20ετι τουλάχιςτον 
επαγγελματικι εμπειρία ςε μελζτεσ και ερευνθτικά ζργα ςτα επιμζρουσ αντικείμενα του ζργου και 
αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςε δφο (2) ερευνθτικά προγράμματα με αντικείμενο τθ λιψθ 
δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν για τθν εκτίμθςθ ξυλϊδθ όγκου ι/ και καφςιμθσ φλθσ ςε δαςικά 
ςυμπλζγματα. 

3. Ζναν επιςτιμονα, πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ που να διακζτει 10ετι τουλάχιςτον 

επαγγελματικι εμπειρία ςτθν ανάλυςθ, τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων 

λογιςμικϊν (με τθ μορφι εργαλείων GIS) κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ Δικτυακϊν Σχεςιακϊν Βάςεων 

Δεδομζνων ςε παρακυρικό περιβάλλον. 

ΑΔΑ: 6ΦΛ2ΟΞ3Μ-ΥΝ8





 

  - 19 - 

   
 

 

4. Ζναν επιςτιμονα, πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ που να διακζτει 10ετι τουλάχιςτον 
επαγγελματικι εμπειρία ςτθν ανάλυςθ και ςτο ςχεδιαςμό Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων 
Ρλθροφοριϊν και τθ δθμιουργία Γεωγραφικϊν επιπζδων πλθροφοριϊν κακϊσ και  Γεωβάςεων 
Δεδομζνων υψθλϊν απαιτιςεων μζςα από διαδικαςίεσ Γεωεπεξεργαςίασ (GeoProcessing)και 
εξειδίκευςθ ςτθν τθλεπιςκόπιςθ θ οποία να αποδεικνφεται με μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 
ςπουδϊν 

 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 19.2) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 19.3), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ  αναγκαίουσ 

πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 

και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άπθπο 20: Πεπιεσόμενο  θακέλυν πποζθοπάρ 

Κάκε  προςφζρων οφείλει να προςκομίςει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 

20.1ΦΑΚΕΛΟ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ” 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Β/3698/16-11-2016), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν 

δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο προςφζρων πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ 

(Ρροςάρτθμα Ι):  

α) δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κάποιοσ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 

18 του παρόντοσ,  

β) ότι πλθροί τα κριτιρια επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ παρόντοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλει όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 

διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

ΑΔΑ: 6ΦΛ2ΟΞ3Μ-ΥΝ8





 

  - 20 - 

   
 

 

20.2      ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο φάκελοσ «Τεχνικισ Ρροςφοράσ»περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 21.2 τθσ παροφςασ:  

α) Τεχνικι Ζκκεςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, ςτθριηόμενθ ςτα υπάρχοντα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ και 

των προςαρτθμάτων τθσ, με επιςιμανςθ των προβλθμάτων και ειςιγθςθ του τρόπου επίλυςισ τουσ. Στθν 

Τεχνικι Ζκκεςθ δεν  πρζπει να περιλαμβάνονται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων, 

β) Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ, που περιλαμβάνει περιγραφι του γενικοφ προγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, δθλαδι τισ απαιτοφμενεσ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, τθν αλλθλουχία των ςταδίων ι φάςεων 

τθσ, τθν αλλθλοτροφοδότθςθ των παραδοτζωνμε δεδομζνα, τον κακοριςμό ςθμείων ελζγχου και 

απαιτοφμενων ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι των παραδοτζων,  

γ) χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο περιγράφεται θ χρονικι αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων τθσ περιπτ. (β), 

λαμβανομζνου υπόψθ του ςυνολικοφ χρόνου, όπωσ προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 

δ) οργανόγραμμα και ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ κακθκόντων και κατανομισ εργαςιϊν του ςυντονιςτι και τθσ 

ομάδασ μελζτθσ, όπου παρουςιάηεται θ κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ και ςτοιχεία για τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ μελζτθσ ςε αντίςτοιχεσ ευκφνεσ με αυτζσ που 

αναλαμβάνει ςτθν ομάδα μελζτθσ και το βακμό επιτυχίασ τθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ανωτζρω 

περιπτϊςεων (β) και (γ), 

ε) ςτοιχεία για τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ μελζτθσ, από τα οποία να προκφπτει θ δυνατότθτα καλισ 

ςυνεργαςίασ για τθν απρόςκοπτθ και ποιοτικά αποδεκτι εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ(υπόδειγμα 1, 

προςαρτιματοσ ΙΙΙ). 

 

Θ Τεχνικι Ζκκεςθ, θ Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παραρτθμάτων αυτϊν), 

κακϊσ και τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα ανωτζρω δ) και ε) ςθμεία (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν 

παραρτθμάτων και εξαιρουμζνων των υπεφκυνων δθλϊςεων ςυνεργαςίασ και των τυχόν πιςτοποιθτικϊν 

με τα οποία αποδεικνφεται προθγοφμενθ ςυνεργαςία μεταξφ μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ) 

δεν πρζπει να υπερβαίνουν ζνα εφλογο μζγεκοσ 10 ςελίδων  κειμζνου μεγζκουσ Α4 μζςθσ 

γραμματοςειράσ(Arial 11 ι TimesNewRoman 12), εκτόσ του προαναφερκζντοσ οργανογράμματοσ. 

Πταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και ςτοιχείων υπερβαίνει το εφλογο μζγεκοσ, κατά τθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (θ οποία διαμορφϊνεται με βάςθ τθν αρχι του ίςου μζτρου κρίςθσ), το 

υπερβάλλον υλικό δε κα λαμβάνεται υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ.  

Για τα αναφερόμενα ςτοιχεία των μελϊν τθσ ομάδασ μελζτθσ, θ Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει 

περαιτζρω πλθροφορίεσ. 

 

20.3      ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο φάκελοσ «Οικονομικισ Ρροςφοράσ»περιλαμβάνει το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, το 

οποίοαναγράφει τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ και τθ ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τρζπεται ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, με 

ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ κατά τουσ 

όρουσ του  άρκρου 7 του παρόντοσ.  

Άπθπο 21 : Κπιηήπιο ανάθεζηρ ζύμβαζηρ και κπιηήπια αξιολόγηζηρ πποζθοπάρ 

21.1   Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά» 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι Τεχνικζσ και 
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Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια και υποκριτιρια, κακϊσ και 

τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ.  

 

Κριτιριο 1ο Τεχνικισ προςφοράσ 

Αξιολογείται ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ ςφμβαςθσ όπωσ προκφπτει από 

τθν Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ παρ. 20.2 με εντοπιςμό των κεμάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ 

ςθμαςία κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

Συγκεκριμζνα βακμολογοφνται : 

 θ πλθρότθτα τθσ εκτίμθςθσ των αντικειμζνων τθσ ςφμβαςθσ 

 θ πλθρότθτα και ορκότθτα του ςχολιαςμοφ τουσ και ιδιαίτερα τθσ επιςιμανςθσ τυχόν 

προβλθμάτων 

 θ αποτελεςματικότθτα των προτάςεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για τθν αντιμετϊπιςθ των 

τυχόν προβλθμάτων 

Δεν αξιολογοφνται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων. 

Το κριτιριο 1 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ1, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. 

Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 60 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 1 ορίηεται ςε ς1= 30%.  

 

Κριτιριο 2ο Τεχνικισ προςφοράσ 

Αξιολογείται θ πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθστθσ ςφμβαςθσόπωσ προκφπτει από 

τθν Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ και το Χρονοδιάγραμμα τθσ παρ. 20.2 και ςυγκεκριμζνα : 

 Ο βακμόσ κάλυψθσ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ προσ υλοποίθςθ ςφμβαςθσ από δραςτθριότθτεσ 

που παρουςιάηει ο οικονομικόσ φορζασ. 

 Ο βακμόσ επάρκειασ των ενεργειϊν και των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν για τθν ζντεχνθ παροχι των 

υπθρεςιϊν. 

 Θ τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ και θ αξιοπιςτία του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ μελζτθσ. 

 Τα παρεχόμενα ςτοιχεία από τα οποία διαςφαλίηεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει τουσ 

αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ για να εκτελζςει τθν ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο ποιοτικό επίπεδο. 

Το κριτιριο 2 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ2, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. 

Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 60 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 2 ορίηεται ςε ς2 = 40%.  

 

Κριτιριο 3ο Τεχνικισ προςφοράσ 

Αξιολογείται θ οργανωτικι πλθρότθτα και αποτελεςματικότθτα του οικονομικοφ φορζα όπωσ προκφπτει 

από το Οργανόγραμμα, τθν Ζκκεςθ Τεκμθρίωςθσ Κακθκόντων και Κατανομισ Εργαςιϊν του ςυντονιςτι 

και τθσ ομάδασ μελζτθσ και τα Στοιχεία για τθ Συνοχι τθσ Ομάδασ Μελζτθσ τθσ παρ. 20.2 και 

ςυγκεκριμζνα: 

 Ο βακμόσ επάρκειασ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ, από πλευράσ αρικμοφ επιςτθμόνων και 

ειδικοτιτων αλλά και θ εμπειρία των υπολοίπων ςυνεργατϊν ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ. 

 Ο βακμόσ ςυνοχισ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ, που χαρακτθρίηεται από τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ 

(μόνιμεσ ι περιςταςιακζσ) των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ, και τθν ζκταςθ προθγουμζνων ςυνεργαςιϊν 

μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. 
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 Ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ δομισ του οργανογράμματοσ, για τθν παροχι 

των υπθρεςιϊν. 

 Ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ και ιδιαίτερα του ςυντονιςτι, ςε 

ςχζςθ με τα προβλεπόμενα γι αυτοφσ κακικοντα. 

Το κριτιριο 3 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ3, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. 

Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 60  απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 3 ορίηεται ςε ς3 = 30%. 

 

21.2 Βακμολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) αξιολόγθςθσ 

ανζρχεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με 

τον τφπο: 

 

Β ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν 

και ιςχφει ς1+ς2+ς3 = 1   

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 80%. 

Θ τεχνικι προςφορά που δεν πλθροί τθν ελάχιςτθ επιμζρουσ βακμολογία των κριτθρίων του άρκρου 21.1 

απορρίπτεται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ. 

 

21.3. Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΡι τθσ κάκε 

οικονομικισ προςφοράσ ΟΡι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ωσ εξισ: 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι. 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ο ςυντελεςτισ  βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε UΟΠ=20%  

Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ 

κρίκθκαν  κανονικζσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 21.2 τθσ παροφςασ.  

 

21.4 Ρροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ  

H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ Uπροκφπτει από το άκροιςμα:  

U =  Β ΣΠ * 80% +  Β ΟΠ * 20% 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο 

αρικμό ςτο U. 

Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά, θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν 

τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ.  
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Άπθπο 22:  Αποδεικηικά μέζα (μη ύπαπξη λόγυν αποκλειζμού, πλήπυζη ηυν 

κπιηηπίυν ποιοηικήρ επιλογήρ, έλεγσορ νομιμοποίηζηρ)15 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του 

παρόντοσ άρκρου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι 

τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, αυτά κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν 

θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ δφο μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ 

δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ δφο μθνϊν. 

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλεσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 18 και 19 τθσ 

παροφςασ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 18 

και τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του άρκρου 19.1 πρζπει να 

ικανοποιοφνται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Θ πλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 

ικανότθτασ του άρκρου 19.3, αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.1 

ειδοποίθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι, υποβάλλει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

22.1 Σχετικά με τον ζλεγχο περί μθ φπαρξθσ λόγων αποκλειςμοφ: 

22.1.1 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ 

μζλουσ  ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζρων, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 

αυτζσ οι απαιτιςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα που 

ορίηονται ςτα τρία τελευταία εδάφια του άρκρου 18.1.1  του παρόντοσ. 

22.1.2 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2 του παρόντοσ: 

α1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ του οικείου 

κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ.  

 Οι Ζλλθνεσ προςφζροντεσ - φυςικά πρόςωπα υποβάλλουν βεβαίωςθ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ι άλλου 

τυχόν αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ όπου είναι αςφαλιςμζνοι για τθν κάλυψθ κφριασ και επικουρικισ 

αςφάλιςισ τουσ. 

 Οι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα εταιρείεσ υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

(κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 

(ΤΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν γίνονται 

αποδεκτά ωσ απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για 

τα ςτελζχθ που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ 

(φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεφκυνθ 

διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε 

θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να 

υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

α2) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ  από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ.  

Οι ζλλθνεσμεμονωμζνοι προςφζροντεσ (φυςικά πρόςωπα) και Εταιρείεσ υποβάλλουναποδεικτικό τθσ 

αρμόδιασ Δ.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ 

καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ, κα υποβάλλουν ςχετικό 

αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. 

22.1.3Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.3 του παρόντοσ:  

Για τθν περίπτωςθ β’, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
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Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα και το πιςτοποιθτικό  ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 

εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο για τα νομικά πρόςωπα εκτόσ Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από 

το Γ.Ε.Μ.Θ. ι τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα 

φυςικά πρόςωπα δενπροςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 

Για τισ περιπτϊςεισ α’, γ’, δ’, ε’, ςτ’, η’  και θ’, επικαιροποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν 

ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ . 

Για τθν περίπτωςθ κ’, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ. Για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα 

προςφζροντεσ - φυςικά πρόςωπα, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό του ΓΕΩΤΕΕ, ι του αντίςτοιχου 

επιμελθτθρίου (όταν αυτό ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ επί των μελϊν του) περί μθ διάπραξθσ 

παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε πεικαρχικι ποινι. Τα νομικά πρόςωπα, κακϊσ και τα φυςικά 

πρόςωπα, ανεξάρτθτα από τθν χϊρα εγκατάςταςθσ (Ελλάδα ι αλλοδαπι), τα οποία δεν υπόκεινται ςτουσ 

άνω πεικαρχικοφσ φορείσ, υποβάλουν πιςτοποιθτικό του φορζα ςτον οποίο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ 

ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ ςτα μζλθ του, διαφορετικά υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν υπάρχει 

πεικαρχικόσ φορζασ και β) δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

22.1.4 Αν το κράτοσ μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που να καλφπτουν όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό 22.1.1 ζωσ 22.1.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό 22.1.1 ζωσ 22.1.3.  

22.1.5 Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 18.1.7 του παρόντοσ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

22.2. χετικά με τον ζλεγχο πλήρωςησ κριτηρίων ποιοτικήσ επιλογήσ: 

22.2.1 Ρροσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ : 

(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο 

οικείο επαγγελματικό επιμελθτιριο.  

(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ 

Αϋ του ν. 4412/2016.  

(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 

(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 

με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ  περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ 

ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
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τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 

τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 17.1 τθσ παροφςασ. 

22.2.2 Θ οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητααποδεικνφεται ωσ ακολοφκωσ: 

1) Διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον κοινό εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου ι τθσ ζνωςθσ ι τθσ 

κοινοπραξίασ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν αυτισ, που πραγματοποιικθκε κατά τθ 

διάρκεια των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων ςφμφωνα με τθν παρ. 19.2 του παρόντοσ Τεφχουσ. 

Τα χρθματικά ποςά κα αναφζρονται ςε ΕΥΩ και κα είναι ςε ονομαςτικζσ τιμζσ του ζτουσ ςτο οποίο 

αναφζρονται (δεν ανάγονται ςτθν παροφςα αξία τουσ). Στον κφκλο εργαςιϊν των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ ςυμπεριλαμβάνεται και ο κφκλοσ εργαςιϊν από τυχόν ςυμμετοχι τουσ ςε κοινοπραξία.   

2) Υπεφκυνθ Διλωςθ του κατά νόμου υπεφκυνου κάκε μζλουσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ που αναφζρεται 

ςτον πίνακα τθσ ανωτζρω παρ. 1) διλωςθσ περί του φψουσ του κφκλου εργαςιϊν, που πραγματοποιικθκε 

από το μζλοσ κατά τθ διάρκεια κάκε μιασ από τισ τελευταίεσ τρεισ οικονομικζσ χριςεισ. Τα χρθματικά 

ποςά κα αναφζρονται ςε ΕΥΩ και κα είναι ςε ονομαςτικζσ τιμζσ του ζτουσ ςτο οποίο αναφζρονται (δεν 

ανάγονται ςτθν παροφςα αξία τουσ). Σε περίπτωςθ που το μζλοσ τθσ  ζνωςθσ/κοινοπραξίασ 

ςυμπεριλαμβάνει ςτθν Υ.Δ. ωσ κφκλο εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων και τον κφκλο 

εργαςιϊν από ςυμμετοχι του ςε κοινοπραξία τότε κα υποβάλλονται και ςτοιχεία από όπου να προκφπτει 

το ποςό αυτό. Τζτοια ςτοιχεία είναι οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Κοινοπραξίασ ςυνοδευόμενεσ από 

ζντυπα ι άλλα φορολογικά ςτοιχεία που υποβάλλονται ςτισ αρμόδιεσ Φορολογικζσ Αρχζσ, από όπου να 

προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν αυτισ. Επίςθσ υποβάλλονται ςτοιχεία από όπου να εμφανίηεται ςαφϊσ το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςτθν Κοινοπραξία.  

3) α) Δθμοςιευμζνοι Ιςολογιςμοί ι αποςπάςματα δθμοςιευμζνων Ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) 

οικονομικϊν χριςεων κάκε διαγωνιηόμενου ι μζλουσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ που αναφζρεται ςτον πίνακα 

τθσ ανωτζρω παρ. 1) διλωςθσ, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι όςων 

οικονομικϊν χριςεων ζχουν κλείςει ςτθν περίπτωςθ λειτουργίασ μικρότερθσ τθσ τριετίασ. Σε περίπτωςθ 

κατά τθν οποία ο ιςολογιςμόσ τθσ τελευταίασ οικονομικισ χριςθσ δεν ζχει δθμοςιευκεί, οι διαγωνιηόμενοι 

υποβάλουν τον εγκεκριμζνο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ιςολογιςμό και τισ λοιπζσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ςυνοδευόμενεσ από τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το ανωτζρω είναι 

υποχρεωτικό ςε περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ που ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν.   

β) Για τουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, υποβάλλεται 

και οποιοδιποτε άλλο ςχετικό ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ για τισ 

προαναφερόμενεσ οικονομικζσ χριςεισ κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. Τζτοια ζγγραφα μπορεί να είναι 

ακριβζσ επικυρωμζνο αντίγραφο από το βιβλίο απογραφϊν και ιςολογιςμϊν ι άλλα φορολογικά ςτοιχεία 

που υποβάλλονται, κατά περίπτωςθ, ςτισ αρμόδιεσ Φορολογικζσ Αρχζσ και από όπου προκφπτει ο κφκλοσ 

εργαςιϊν, ςυνοδευόμενα από τθ βεβαίωςθ υποβολισ τουσ. Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τα φορολογικά 

ςτοιχεία που προςκομίηονται για να αποδείξουν τον κφκλο εργαςιϊν από ςυμμετοχι ςε κοινοπραξία.   

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 
ηθτεί θ ανακζτουςα αρχι, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι κρίνει κατάλλθλο. 

22.2.3 Θ τεχνική και επαγγελματική ικανότητααποδεικνφεται ωσ ακολοφκωσ: 

(i) για τθν περίπτωςθ του άρκρου 19.3.α, οι προςφζροντεσ πρζπει να υποβάλουν πίνακα παρόμοιασ 

φφςθσ ςυμβάςεων που εκπονικθκαν (ζχουν παραλθφκεί οριςτικά) τθν τελευταία εικοςαετία (υπόδειγμα 

1, προςαρτιματοσ ΙΙ). Στον πίνακα κα περιζχονται πλθροφορίεσ για τον ανάδοχο, τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ, 

ανακζτουςα αρχι, το ζτοσ και τον μινα ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, μία περιγραφι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,  το ποςό τθσ ςφμβαςθσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του γραφείου και ο χρόνοσ 

παραλαβισ τθσ.  

Σε περίπτωςθ που φορζασ ανάκεςθσ είναι το δθμόςιο, ι οργανιςμόσ ι επιχείρθςθ του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα ι ΟΤΑ, προσ απόδειξθ τθσ εν λόγω εμπειρίασ και τθσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ των 
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δθλωμζνων ςυμβάςεων, οι προςφζροντεσ κα προςκομίςουν βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά από τισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ περί παραλαβισ των ςυμβάςεων. Σε περίπτωςθ που ο φορζασ ανάκεςθσ είναι ιδιϊτθσ 

οι προςφζροντεσ κα προςκομίςουν βεβαίωςθ από αυτόν. Αν τζτοια βεβαίωςθ δεν μπορεί να εκδοκεί, τότε 

οι προςφζροντεσ κα προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςι τουσ όπου κα αναφζρεται ο λόγοσ για τον οποίο 

δεν μπορεί να προςκομιςκεί βεβαίωςθ κακϊσ επίςθσ και ότι άλλα ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει θ 

εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και θ επιτυχισ και ζντεχνθ εκπόνθςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

(ii) για τθν περίπτωςθ του άρκρου 19.3.β, οι προςφζροντεσ πρζπει να υποβάλουν ςχετικοφσ τίτλουσ 

ςπουδϊν και αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα (υπόδειγμα 2, προςαρτιματοσ Ι), όπου κα παρατίκενται 

οι ςυμβάςεισ που ςχετίηονται με τθ ηθτοφμενθ εμπειρία.  

22.2.4 Εφόςον ο προςφζρων επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, προςκομίηει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ςχετικι δζςμευςθ των φορζων αυτϊν (π.χ. διλωςθ, ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, κ.α.) ότι κα 

διακζςουν ςτον προςφζροντα τουσ αναγκαίουσ πόρουσ.   

22.2.5Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 

πιςτοποιθτικό μποροφν, για τθν εκάςτοτε ςφμβαςθ, να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ 

πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

22.3.  χετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίηςησ του προςωρινοφ αναδόχου: 

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει 

θ εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου. 

Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 

2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα 

τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, 

4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και 

εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για 

υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται 

ςυγκεκριμζνα άτομο, κάτοικοσ Ακθνϊν και γνϊςτθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ωσ αντίκλθτοσ, 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ 

λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν 

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά 

2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό 

πιςτοποιθτικό. 

Άπθπο 23 - Γιάθοπα: 

Για τθν διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ ζχουν εκδοκεί οι πιο κάτω αποφάςεισ 16:  

ΑΔΑ: 6ΦΛ2ΟΞ3Μ-ΥΝ8





 

  - 27 - 

   
 

 

- Θ με αρικμ. πρωτοκ. 51254/29-11-2017 (ΑΔΑ: 64ΘΑΟΞ3Μ-ΩΦΗ) Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ανάλθψθσ 

Υποχρζωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ του ΕΛΓΟ 

«ΔΘΜΘΤΑ». 

- Θ με αρικμ. πρωτοκ. 453/31-1-2018 (A.A. 662 ΑΔΑ: 6H5ΔΟΞ3Μ-19Ξ  &  ΑΔΑΜ: 18REQ0026093)  

για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2018.  

- H με αρικμ. πρωτοκ. 540/14-3-2018 (ΑΔΑ: 65Θ6ΟΞ3Μ-Μ4Κ), Απόφαςθ Ζγκριςθσ ζκδοςθσ 

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  και Οριςμοφ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των προτάςεων. 

 

                        

                               Ο Διευκυντισ  

 

 

 

                            

                            

 

Δρ Θωμάσ Ραπαχριςτου 

Τακτικόσ Ερευνθτισ 

 

  

 ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο Τμθματάρχθσ 

.............................. 
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1
 Αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο (π.ρ. θσδηθφο ελάξηζκνπ έξγνπ ζην 

ΠΓΔ ή θσδηθφο πίζησζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα πινπνίεζεο). Σε πεξίπησζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαγξάθεηαη θαη ν ηίηινο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΣΠΑ ή άιινπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ πφξνπο ΔΔ 

πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλε ε ππφ αλάζεζε κειέηε. 

2
 Σπκπιεξψλεηαη ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

3 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, ε ειεθηξνληθή δηάζεζε ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ.  

4
 Σπκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα, ε νπνία πξέπεη λα ηαπηίδεηαη 

κε ηε δεκνζίεπζε απηήο ζην ΚΗΜΓΗΣ (άξζξν 120 λ. 4412/2016). Σηελ πεξίπησζε απηή, δελ ππάξρεη 

πξφβιεςε γηα δαπάλε αλαπαξαγσγήο ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηαγξάθνληαη ηα ινηπά εδάθηα 

(πιελ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ) ηεο παξ. 2.2 ηεο δηαθήξπμεο. 

5
 Σπκπιεξψλεηαη  απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε  ζαθήλεηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, πξνο απνθπγή 

νηαζδήπνηε ζχγρπζεο θαη ακθηβνιίαο.  

6
 Σπκπιεξψλεηαη ε εκέξα πνπ θαζνξίδεη ε αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηξφπν ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ πξνζθνξψλ. 

7
 Σηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηδίσο επσλπκία, νδφο, αξηζκφο, Τ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax 

θαη e-mail) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ απηήο. 

8
 Σπκπιεξψλεηαη ε εκ/ληα ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. 

9
 Mε ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 7, 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

10
 Τίζεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

11
 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε (απφ  θνλδχιηα ηεο Δ.Δ.) πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

θαη ην Μέηξν απφ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη. Πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ζχκβαζεο (αξ 45 παξ 8 ζεκείν Α5 ηνπ λ. 4412/2016). 

12
 Η πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ λ. 4412/2016. 

13
 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 30 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ, φπσο απηφο θαζνξίζζεθε ζην άξζξν  13 ηεο παξνχζαο (άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. α’ εδάθην 

ηέηαξην ηνπ λ. 4412/2016). 

14
 Σχκθσλα κε ηελ πεξ. 40 ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ λ. 4412/2016, εμαθνινπζεί ε 

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο 

κε παλειιήληα θπθινθνξία, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ λ. 3316/2005 κέρξη θαη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2017 (πξβ. παξ. 10  ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ λ. 4412/2016), θαζψο θαη ζε κία εκεξήζηα 

εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν,ην νπνίν αθνξά 

ε κειέηε ή ε ππεξεζία, ή ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο, αλ ζηελ έδξα ηνπ λφκνπ δελ εθδίδεηαη εκεξήζηα 

εθεκεξίδα ή αλ ην έξγν ζα εθηειεζηεί ζε πεξηζζφηεξνπο λνκνχο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν 12 ηνπ 

λ. 3316/2005 κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020 (πξβ. παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ λ. 4412/2016), 

ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3548/2007. 

15
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ απαηηνχλ απνδεηθηηθά κέζα, πιελ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν 

θαη ζην άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016.  

 Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ 

εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

 1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 
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 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ 

ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. Σεκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

 Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο 

ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) 

ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013). Σεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη 

απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο 

απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (Σχκβαζε ηεο Χάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. 

θαη ζεκείν 6.2.) 

 3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ   

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λφκνπ 4250/2014. 

 4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

16
 Τίζεληαη νη ηπρφλ ιεθζείζεο γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο, π.ρ. απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, 

δέζκεπζεο πίζησζεο, η προηγοφμενη ςφμφωνη γνώμη τησ αρμόδιασ διαχειριςτικήσ αρχήσ ςε περίπτωςη 

ςυγχρηματοδοτοφμενησ ςφμβαςησ, ηπρφλ άιιεο εγθξίζεηο, εηδηθνί φξνη, θιπ. 

 Σεκεησηένλ φηη, απφ 01.01.2017 ηίζεηαη ζε ηζρχ ην π.δ 80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ 

ηνπο δηαηάθηεο”, ην άξζξν 13 ηνπ νπνίνπ θαηαξγεί ην π.δ 113/2010. Σηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ 

80/2016 νξίδεηαη φηη νη δηαθεξχμεηο, νη απνθάζεηο αλάζεζεο θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο 

απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζήο ηεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ νηθείνπ θνξέα, 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε 

εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε. Σχκθσλα δε κε ην άξζξν 12 παξ. 2 ζεκ. γ' ηνπ σο 

άλσ δηαηάγκαηνο, δηαθεξχμεηο θαη απνθάζεηο αλάζεζεο πνπ εθδίδνληαη θαη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη 

απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη άθπξεο, εθφζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί  απηψλ ε έθδνζε ηεο 

απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ ηδίνπ δηαηάγκαηνο. Πξβ. θαη άξζξν 5 ηνπ σο 

άλσ δηαηάγκαηνο “Αλάιεςε δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ”. 

ΑΔΑ: 6ΦΛ2ΟΞ3Μ-ΥΝ8




		2018-04-03T09:59:49+0300
	Athens




