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  την με ανοικτή διαδικασία  (Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει)

για την επιλόγηό  αναδόόχόύ κατασκεύηό ς τόύ εόργόύ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2021».
Εκτιμώμενης αξίας  59.979,40 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

πόύ θα διεξαχθειό σύό μφωνα με:
α)  τις διαταό ξεις  τόύ ν.  4412/2016 (Α’  147),  όό πως τρόπόπόιηό θηκε με  τις  διαταό ξεις  τόύ ν.

4782/2021 (Α’ 36) και ισχύό ει, β) τόύς όό ρόύς της παρόύό σας  και

καλεί
τόύς  ενδιαφερόό μενόύς  όικόνόμικόύό ς  φόρειός  να  ύπόβαό λόύν  πρόσφόραό  για  την  αναό δειξη

αναδόό χόύ τόύ ως αό νω εό ργόύ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

1. 1                  Αναθεότόύσα αρχηό          :   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                                                                       ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οδόό ς : Αγιόας Λαύό ρας 66, Αθηό να
Ταχ.Κωδ. : 11141
Τηλ. : 210-2284015
Telefax : 210-2284861
E-mail           : s.serafιm@attica.gr
Πληρόφόριόες : Στύλιανηό  Σεραφειόμ

1.2 Κύό ριός τόύ Έργόύ :       Ελληνικόό  Δημόό σιό

1.3 Εργόδόό της:                                   Απόκεντρωμεόνη Διόιόκηση Αττικηό ς 

1.4 Πρόιϊσταό μενη Αρχηό  :                   Διεύό θύνση Σύντόνισμόύό  και Επιθεωό ρησης Δασωό ν Αττικηό ς

1.5 Διεύθύό νόύσα Υπηρεσιόα :          Διεύό θύνση Αναδασωό σεων Αττικηό ς

1.6 Αρμόό διό Τεχνικόό  Σύμβόύό λιό : Τεχνικόό  Σύμβόύό λιό της Περιφεόρειας Αττικηό ς

1.7 Εφόό σόν όι  ανωτεόρω ύπηρεσιόες μεταστεγασθόύό ν καταό  τη διαό ρκεια της διαδικασιόας σύό ναψης ηό
εκτεόλεσης της μελεότης, ύπόχρεόύό νται να δηλωό σόύν αό μεσα τα νεόα τόύς στόιχειόα στόύς πρόσφεόρόντες
ηό  στόν αναό δόχό.
        Εφόό σόν  όι  ανωτεόρω  ύπηρεσιόες  ηό /και  τα  απόφαινόό μενα  όό ργανα  της  αναθεότόύσας  αρχηό ς
καταργηθόύό ν,  σύγχωνεύτόύό ν  ηό  με  όπόιόνδηό πότε  τρόό πό  μεταβληθόύό ν  καταό  τη  διαό ρκεια  της
διαδικασιόας  σύό ναψης  ηό  εκτεόλεσης  της  μελεότης,  ύπόχρεόύό νται  να  δηλωό σόύν  αό μεσα  στόύς
πρόσφεόρόντες3 ηό  στόν αναό δόχό τα στόιχειόα των ύπηρεσιωό ν ηό  απόφαινόό μενων όργαό νων, τα όπόιόα
καταό  τόν  νόό μό  απότελόύό ν  καθόλικόό  διαό δόχό  των  εν  λόόγω  όργαό νων  πόύ  ύπεισεόρχόνται  στα
δικαιωό ματα και ύπόχρεωό σεις τόύς.
     
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1  Τα εόγγραφα  της  σύό μβασης,  καταό  την  εόννόια  της  περιπτ.  14 της  παρ.  1  τόύ  αό ρθρόύ 2  τόύ  ν.
4412/2016, για τόν παρόό ντα διαγωνισμόό , ειόναι τα ακόό λόύθα: 

α) η παρόύό σα διακηό ρύξη και η πρόκηό ρύξη σύό μβασης4,
β) τό Εύρωπαιϊκόό  Eνιαιόό Έγγραφό Δημόό σιας Σύό μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
γ) τό εόντύπό όικόνόμικηό ς πρόσφόραό ς
δ) τό Τεύό χός Τεχνικωό ν Δεδόμεόνων της μελεότης με τα τύχόό ν Παραρτηό ματαό  τόύ, τό πρόόγραμμα

των απαιτόύό μενων μελετωό ν  και η τεκμηριόωση της σκόπιμόό τητας τόύ μελεότης,
ε) τό τεύό χός της Σύγγραφηό ς Υπόχρεωό σεων (Σ.Υ.) με τα τύχόό ν Παραρτηό ματαό  τόύ,
στ) τό τεύό χός πρόεκτιμωό μενων αμόιβωό ν.

2.2  Η  διαό θεση  και  εκτύό πωση  τόύ  εντύό πόύ  όικόνόμικηό ς  πρόσφόραό ς  πόύ  θα  σύμπληρωό σόύν  όι
ενδιαφερόό μενόι,  καθωό ς  και  τό Εύρωπαιϊκόό  Eνιαιόό  Έγγραφό  Δημόό σιας  Σύό μβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.) ,  θα
πραγματόπόιειόται απόό   την ιστόσελιόδα της αναθεότόύσας αρχηό ς (http://www.apdattikis.gov.gr/  ),
όό πόύ  θα  αναρτηθόύό ν  και  τα  τεύό χη  δημόπραό τησης  τόύ  διαγωνισμόύό ,  απόό  όό πόύ  μπόρόύό ν  όι
ενδιαφερόό μενόι να λαό βόύν γνωό ση αύτωό ν και να εκτύπωό σόύν αντιόγραφα εφόό σόν επιθύμόύό ν. Οι
ενδιαφερόό μενόι δύό νανται να απεύθύό νόνται στα γραφειόα της Δ/νσης Αναδασωό σεων Αττικηό ς,  Αγιόας
Λαύό ρας 66, Αθηό να, τις εργαό σιμες ημεόρες και ωό ρες απόό  9:00 εόως 13:00 και εόως την πρόηγόύό μενη ημεόρα
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τόύ διαγωνισμόύό  δηλαδηό  έως  26-07-2021 και ωό ρα 13:00. Οι ενδιαφερόό μενόι μπόρόύό ν να λαό βόύν
τα  τεύό χη  δημόπραό τησης  και  σε  εόντύπη  μόρφηό  εφόό σόν  αναλαό βόύν  με  δικηό  τόύς  δαπαό νη  την
αναπαραγωγηό  τόύς. Οι ενδιαφερόό μενόι μπόρόύό ν ακόό μα, να λαό βόύν γνωό ση των δικαιόλόγητικωό ν
εγγραό φων για την εκκιόνηση της διαδικασιόας δημόπραό τησης στα γραφειόα της αναθεότόύσας αρχηό ς
καταό  τις  εργαό σιμες  ημεόρες  και  ωό ρες  9:00  εόως  13:00.  Μπόρόύό ν  επιόσης  να  λαό βόύν  αντιόγραφα
αύτωό ν με δαπαό νες και φρόντιόδα τόύς. Οι ενδιαφερόό μενόι μπόρόύό ν να παραλαό βόύν τα παραπαό νω
στόιχειόα και ταχύδρόμικαό , εφόό σόν τα ζητηό σόύν εόγκαιρα και εμβαό σόύν, κατόό πιν σύνεννόό ησης με
την αναθεότόύσα αρχηό , πεόραν της αναφερόμεόνης στό πρωό τό εδαό φιό δαπαό νης και τη δαπαό νη της
ταχύδρόμικηό ς απόστόληό ς τόύς. Η αναθεότόύσα αρχηό  απόστεόλλει τα ζητηθεόντα στόιχειόα μεόσω των
Ελληνικωό ν Ταχύδρόμειόων ηό  ιδιωτικωό ν εταιρειωό ν μεταφόραό ς αλληλόγραφιόας και χωριός να φεόρει
εύθύό νη για την εόγκαιρη αό φιξη τόύς στόν ενδιαφερόό μενό5 6.   

2.3 Εφόό σόν εόχόύν ζητηθειό  εγκαιόρως, ηό τόι εόως την  24-07-2021 7 η αναθεότόύσα αρχηό  πόύ διεξαό γει
τόν  διαγωνισμόό  (Δ/νση  Αναδασωό σεων  Αττικηό ς)  παρεόχει  σε  όό λόύς  τόύς  πρόσφεόρόντες  πόύ
σύμμετεόχόύν στη διαδικασιόα σύό ναψης σύό μβασης σύμπληρωματικεός πληρόφόριόες σχετικαό  με τις
πρόδιαγραφεός και όπόιαδηό πότε σχετικαό  δικαιόλόγητικαό , τό αργόό τερό στις  26-07-2021 8.

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι φαό κελόι των πρόσφόρωό ν ύπόβαό λλόνται μεόσα στην πρόθεσμιόα τόύ αό ρθρόύ 18 ειότε (α) με
καταό θεσηό  τόύς  στην  Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό  ειότε  (β)  με  σύστημεόνη  επιστόληό  πρός  την
αναθεότόύσα αρχηό  ειότε  (γ)  με  καταό θεσηό  τόύς  στό πρωτόό κόλλό της  αναθεότόύσας αρχηό ς  (Αγιόας
Λαύό ρας 66, Αθηό να, Τ.Κ. 111 41, 4ός όό ρόφός). Σε περιόπτωση ταχύδρόμικηό ς απόστόληό ς ηό  καταό θεσης
στό  πρωτόό κόλλό,  όι  φαό κελόι  πρόσφόραό ς  γιόνόνται  δεκτόιό  εφόό σόν  εόχόύν  πρωτόκόλληθειό  στό
πρωτόό κόλλό  της  αναθεότόύσας  αρχηό ς  πόύ  διεξαό γει  τό  διαγωνισμόό ,  τό  αργόό τερό  μεόχρι  την
ημερόμηνιόα  και  ωό ρα  τόύ  διαγωνισμόύό ,  όό πως  όριόζόνται  στό  αό ρθρό  18  της  παρόύό σας.  Η
αναθεότόύσα αρχηό  δεν φεόρει εύθύό νη για τύχόό ν ελλειόψεις τόύ περιεχόμεόνόύ των πρόσφόρωό ν πόύ
απόστεόλλόνται  ταχύδρόμικαό  όύό τε  για  καθύστερηό σεις  στην  αό φιξηό  τόύς.  Δεν  θα  παραληφθόύό ν
φαό κελόι ηό  αό λλα εόγγραφα απόό  όπόιόδηό πότε ταχύδρόμικόό  καταό στημα, ακόό μα κι αν η αναθεότόύσα
αρχηό  ειδόπόιηθειό  εγκαιόρως.
3.2. Οι πρόσφόρεός ύπόβαό λλόνται μεόσα σε σφραγισμεόνό φαό κελό (κύριόως φαό κελός), στόν όπόιόό πρεόπει
να αναγραό φόνται εύκρινωό ς τα ακόό λόύθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

του …..
για τό εόργό:

          «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2021»
 και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  27-07-2021 9

Ο  κυρίως  φάκελος  της  προσφοράς  συνοδεύεται  από  αίτηση  υποβολής  προσφοράς   στο
διαγωνισμό, η  όπόιόα  αναγραό φει  τό  διαγωνισμόό  τόν  όπόιόό  αφόραό ,  τα  στόιχειόα  ταύτόό τητας  τόύ
πρόσφεόρόντός (μεμόνωμεόνόύ ηό   εόνωσης), δηλαδηό  επωνύμιόα (ηό  όνόματεπωό νύμό φύσικόύό  πρόσωό πόύ),
απαραιότητα στόιχειόα επικόινωνιόας (ταχύδρόμικηό  διεύό θύνση, αριθμόό  τηλεφωό νόύ, fax, e-mail ). 

3.3. Με την πρόσφόραό  ύπόβαό λλόνται τα ακόό λόύθα:
α)  ξεχωριστόό ς  σφραγισμεόνός  φαό κελός,  με  την  εόνδειξη  «Δικαιόλόγητικαό  Σύμμετόχηό ς»  καταό  τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 και
β) ξεχωριστόό ς  σφραγισμένος φαό κελός (κλεισμεόνός με τρόό πό πόύ δε μπόρειό  να ανόιχθειό  χωριός να
καταστειό  τόύό τό  αντιληπτόό  επί  ποινή  αποκλεισμού),  με  την  εόνδειξη  «Οικόνόμικηό  Πρόσφόραό »,  ό
όπόιόός  περιεόχει  τα  όικόνόμικαό  στόιχειόα  της  πρόσφόραό ς,  καταό  τα  όριζόό μενα  στό  αό ρθρό  24.3  της
παρόύό σας.
Οι δύό ό ως αό νω ξεχωριστόιό  σφραγισμεόνόι φαό κελόι φεόρόύν επιόσης τις ενδειόξεις τόύ κύριόως φακεόλόύ
της παρ. 2.
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3.4.  Πρόσφόρεός  πόύ  περιεόρχόνται  στην  αναθεότόύσα  αρχηό  με  όπόιόδηό πότε  τρόό πό  πριν  απόό  την
ημερόμηνιόα ύπόβόληό ς τόύ αό ρθρόύ 18 της παρόύό σας, δεν απόσφραγιόζόνται, αλλαό  παραδιόδόνται στην
Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό  καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.1 της παρόύό σας.
3.5.  Για τύχόό ν πρόσφόρεός πόύ ύπόβαό λλόνται εκπρόό θεσμα,10 η Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό  σημειωό νει στό
πρακτικόό  της την εκπρόό θεσμη ύπόβόληό  ( ημερόμηνιόα και ακριβηό  ωό ρα πόύ περιηό λθε η πρόσφόραό  στην
κατόχηό  της ηό  πόύ παρεληό φθη η σύστημεόνη επιστόληό  απόό  την αναθεότόύσα αρχηό  ηό  πόύ κατατεόθηκε
στό πρωτόό κόλλό της αναθεότόύσας αρχηό ς) και τις απόρριόπτει ως μη κανόνικεός. .

3.6.  Οι πρόσφόρεός ύπόγραό φόνται και μόνόγραό φόνται αναό  φύό λλό απόό  τόν όικόνόμικόό  φόρεόα ηό ,  σε
περιόπτωση νόμικωό ν πρόσωό πων, απόό  τό νόό μιμό εκπρόό σωπό αύτωό ν.
3.7. Η εόνωση όικόνόμικωό ν φόρεόων ύπόβαό λλει κόινηό  πρόσφόραό , η όπόιόα ύπόγραό φεται ύπόχρεωτικαό ,
ειότε  απόό  όό λόύς  τόύς  όικόνόμικόύό ς  φόρειός  πόύ  απότελόύό ν  την  εόνωση,  ειότε  απόό  εκπρόό σωπόό  τόύς
νόμιόμως εξόύσιόδότημεόνό. Στην πρόσφόραό  απαραιτηό τως πρεόπει να πρόσδιόριόζεται η εόκταση και τό
ειόδός της σύμμετόχηό ς τόύ (σύμπεριλαμβανόμεόνης της κατανόμηό ς αμόιβηό ς μεταξύό  τόύς) καό θε μεόλόύς
της εόνωσης, καθωό ς και ό εκπρόό σωπός/σύντόνιστηό ς αύτηό ς.
3.8.  Απόό σύρση πρόσφόραό ς
Οι  πρόσφεόρόντες  δύό νανται  να  ζητηό σόύν  την  απόό σύρση  ύπόβληθειόσας  πρόσφόραό ς,  πριν  την
καταληκτικηό  ημερόμηνιόα ύπόβόληό ς των πρόσφόρωό ν, με εόγγραφό αιότημα τόύς πρός την αναθεότόύσα
αρχηό  πόύ διεξαό γει τό διαγωνισμόό .

Άρθρο 4: Διαδικασία  υποβολής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  -  Κατακύρωση  -
Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις

4.1.Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 

α) Η εόναρξη ύπόβόληό ς των πρόσφόρωό ν πόύ κατατιόθενται καταό  την καταληκτικηό  ημερόμηνιόα στην
Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό , σε δημόό σια σύνεδριόαση, κηρύό σσεται απόό  τόν Πρόό εδρό αύτηό ς, μισηό  ωό ρα πριν
απόό  την ωό ρα ληό ξης της πρόθεσμιόας τόύ αό ρθρόύ 18 της παρόύό σας. Η παραλαβηό  μπόρειό να σύνεχισθειό
και μεταό  την ωό ρα ληό ξης, αν η ύπόβόληό , πόύ εόχει εμπρόό θεσμα αρχιόσει, σύνεχιόζεται χωριός διακόπηό  λόόγω
τόύ  πληό θόύς  των  πρόσελθόό ντων  ενδιαφερόμεόνων  όικόνόμικωό ν  φόρεόων.  Η  ληό ξη  της  παραλαβηό ς
κηρύό σσεται επιόσης απόό  τόν Πρόό εδρό της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόύό , με πρόειδόπόιόηση όλιόγων λεπτωό ν
της ωό ρας και μεταό  την κηό ρύξη της ληό ξης δεν γιόνεται δεκτηό  αό λλη πρόσφόραό .
Ο  Πρόό εδρός  της Επιτρόπηό ς  Διαγωνισμόύό  επικόινωνειό  εν  σύνεχειόα  αμεόσως με  τό πρωτόό κόλλό της
αναθεότόύσας αρχηό ς  για να διαπιστωό σει αν εόχόύν ύπόβληθειό πρόσφόρεός καταό  την παρ. 1 τόύ αό ρθρόύ
3 της παρόύό σας (σημειωό νεται όό τι, τόό σό στό πρωτόό κόλλό, όό σό και στόν κύριόως φαό κελό αναγραό φεται
η ωό ρα και ημεόρα ύπόβόληό ς και η σχετικηό  καταχωό ρηση στό φαό κελό μόνόγραό φεται απόό  τόν ύπεύό θύνό
ύπαό λληλό) και σε καταφατικηό  περιόπτωση μεταβαιόνει μεόλός της, κατ’ εντόληό  τόύ Πρόεόδρόύ της και
παραλαμβαό νει τις πρόσφόρεός για να τηρηθειό η ύπόό λόιπη διαδικασιόα τόύ διαγωνισμόύό .

β)  Οι  πρόσφόρεός  πόύ  παραλαμβαό νόνται  καταχωριόζόνται  καταό  σειραό  καταό θεσηό ς  τόύς  σε  σχετικόό
πρακτικόό  της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόύό , στό όπόιόό ειδικόό τερα αναφεόρόνται  η σειραό  πρόσεόλεύσης, η
επωνύμιόα τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα, η ταό ξη και κατηγόριόα τόύ  11, ό εξόύσιόδότημεόνός εκπρόό σωπός,12

Όλόι όι  φαό κελόι αριθμόύό νται με τόν αύό ξόντα αριθμόό  καταό θεσηό ς  τόύς,  όό πως καταχωριόσθηκαν στό
πρακτικόό  και μόνόγραό φόνται απόό  τόν Πρόό εδρό και τα μεόλη της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόύό .

γ) Αμεόσως μεταό  την καταό  τα ανωτεόρω όλόκληό ρωση της παραλαβηό ς των πρόσφόρωό ν και καταγραφηό ς
των δικαιόλόγητικωό ν  σύμμετόχηό ς  τόύ  αό ρθρόύ  24.2,  ακόλόύθειό  η  απόσφραό γιση  των όικόνόμικωό ν
πρόσφόρωό ν,  η μόνόγραφηό  τόύς απόό  τόν Πρόό εδρό και τα μεόλη της Επιτρόπηό ς  Διαγωνισμόύό  και  η
ανακόιόνωση  των  επιό  μεόρόύς  στόιχειόων  τόύς,  τα  όπόιόα  επιόσης  καταχωριόζόνται  στό  ιόδιό  ως  αό νω
πρακτικόό . 

δ) Στη σύνεόχεια13,  14 η Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό  πρόβαιόνει σε εόλεγχό της όλόόγραφης και αριθμητικηό ς
αναγραφηό ς τόύ ενιαιόόύ πόσόστόύό  εόκπτωσης.
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Όλες όι  όικόνόμικεός  πρόσφόρεός  καταχωριόζόνται,  μεταό  τις τύχόό ν  αναγκαιόες διόρθωό σεις,  σε πιόνακα
καταό  τη σειραό  μειόδόσιόας (αρχιόζόντας απόό  τη μικρόό τερη πρόσφόραό ), ό όπόιόός ύπόγραό φεται απόό  τα
μεόλη της Επιτρόπηό ς Διαγωνισμόύό  και απότελειό μεόρός τόύ πρακτικόύό  της.

ε) Στη σύνεόχεια, η Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό  ελεόγχει τα δικαιόλόγητικαό  σύμμετόχηό ς τόύ αό ρθρόύ 24.2 της
παρόύό σας την ιόδια ημεόρα καταό  τη σειραό  της μειόδόσιόας, αρχιόζόντας απόό  τόν πρωό τό μειόδόό τη. Αν η
όλόκληό ρωση τόύ ελεόγχόύ αύτόύό  δεν ειόναι  δύνατηό  την ιόδια μεόρα,  λόόγω τόύ μεγαό λόύ αριθμόύό  των
πρόσφόρωό ν  και  τόύ  ελεόγχόύ  των  εγγύητικωό ν  επιστόλωό ν,  ελεόγχόνται  τόύλαό χιστόν  όι  δεόκα  (10)
πρωό τες  καταό  σειραό  μειόδόσιόας  πρόσφόρεός.  Στην  περιόπτωση  αύτηό  η  διαδικασιόα  σύνεχιόζεται  τις
επόό μενες εργαό σιμες ημεόρες, εκτόό ς αν ύφιόσταται σπόύδαιόός λόόγός για την αναβόληό  της σε ημεόρα και
ωό ρα πόύ κόινόπόιειόται εγγραό φως στόύς πρόσφεόρόντες, ανακόινωό νεται με τόιχόκόό λληση στόν πιόνακα
ανακόινωό σεων  της  ύπηρεσιόας  και  αναρταό ται  στην  ιστόσελιόδα  της  αναθεότόύσας  αρχηό ς,  εφόό σόν
διαθεότει.  Ο  εόλεγχός  των  δικαιόλόγητικωό ν  σύμμετόχηό ς  σύνιόσταται  στόν  εόλεγχό  της  όρθηό ς
σύμπληό ρωσης και ύπόβόληό ς τόύς.

ζ)  Η  περιγραφόό μενη  διαδικασιόα  καταχωρειόται  στό  πρακτικόό  της  Επιτρόπηό ς  Διαγωνισμόύό  ηό  σε
παραό ρτημαό  τόύ πόύ ύπόγραό φεται απόό  τόν Πρόό εδρό και τα μεόλη της. 
Η  Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό  όλόκληρωό νει  τη  σύό νταξη  και  εόκδόση  τόύ  σχετικόύό  πρακτικόύό  με  τό
απότεόλεσμα της διαδικασιόας, με τό όπόιόό εισηγειόται την αναό θεση της σύό μβασης στόν μειόδόό τη (ηό  τη
ματαιόωση), και τό ύπόβαό λλει στην αναθεότόύσα αρχηό  η όπόιόα τό εγκριόνει15. 
Η αναθεότόύσα αρχηό  κόινόπόιειό  την απόό φαση σε όό λόύς τόύς πρόσφεόρόντες με καό θε πρόό σφόρό μεόσό
επιό απόδειόξει. Καταό  της απόό φασης αύτηό ς χωρειό εόνσταση καταό  τα όριζόό μενα στην παραό γραφό 4.3 της
παρόύό σης.

η)  Επισημαιόνεται  όό τι  σε  περιόπτωση πόύ όι  πρόσφόρεός  εόχόύν την ιόδια  ακριβωό ς  τιμηό  (ισόό τιμες),  η
αναθεότόύσα αρχηό  επιλεόγει τόν (πρόσωρινόό ) αναό δόχό με κληό ρωση μεταξύό  των όικόνόμικωό ν φόρεόων
πόύ ύπεόβαλαν  ισόό τιμες  πρόσφόρεός.  Η  κληό ρωση γιόνεται  ενωό πιόν  της  Επιτρόπηό ς  Διαγωνισμόύό  και
παρόύσιόα των όικόνόμικωό ν φόρεόων πόύ ύπεόβαλαν τις ισόό τιμες πρόσφόρεός. 

4.2. Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  -  Κατακύρωση  –  Πρόσκληση  για  υπογραφή
σύμβασης

α) Μεταό  την αξιόλόόγηση των πρόσφόρωό ν, η αναθεότόύσα αρχηό  ειδόπόιειό εγγραό φως τόν πρόσφεόρόντα,
στόν  όπόιόό πρόό κειται  να  γιόνει  η  κατακύό ρωση  («πρόσωρινόό  αναό δόχό»),  να  ύπόβαό λει  εντόό ς
πρόθεσμιόας,  δεόκα  (10)  ημερωό ν,16 τα  δικαιόλόγητικαό  πόύ  καθόριόζόνται  στό  αό ρθρό 23.2-23.10  της
παρόύό σας. Η αναθεότόύσα αρχηό  μπόρειό  να παρατειόνει την ως αό νω πρόθεσμιόα, εφόό σόν αιτιόλόγειόται
αύτόό  επαρκωό ς  και  κατ’  ανωό τατό  όό ριό  για  δεκαπεόντε  (15)  επιπλεόόν  ημεόρες.  Τα  δικαιόλόγητικαό
πρόσκόμιόζόνται  στό  πρωτόό κόλλό  της  αναθεότόύσας  αρχηό ς  σε  σφραγισμεόνό  φαό κελό,  ό  όπόιόός
παραδιόδεται στην Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό . 
Αν  δεν  πρόσκόμισθόύό ν  τα  παραπαό νω  δικαιόλόγητικαό  ηό  ύπαό ρχόύν  ελλειόψεις  σε  αύταό  πόύ
ύπόβληό θηκαν,  παρεόχεται  πρόθεσμιόα  στόν  πρόσωρινόό  αναό δόχό  να  τα  πρόσκόμιόσει  ηό  να  τα
σύμπληρωό σει εντόό ς πεόντε ημερωό ν απόό  την κόινόπόιόηση σχετικηό ς εόγγραφης ειδόπόιόησης σε αύτόό ν. Η
αναθεότόύσα αρχηό  μπόρειό να παρατειόνει την ως αό νω πρόθεσμιόα, εφόό σόν αιτιόλόγειόται αύτόό  επαρκωό ς
και κατ’ ανωό τατό όό ριό για δεκαπεόντε (15) επιπλεόόν ημεόρες.

i. Αν καταό  τόν εόλεγχό των παραπαό νω δικαιόλόγητικωό ν διαπιστωθειό όό τι τα στόιχειόα πόύ δηλωό θηκαν
με τό Εύρωπαιϊκόό  Eνιαιόό Έγγραφό Δημόό σιας Σύό μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  ειόναι ψεύδηό  ηό  ανακριβηό , ηό  

ii.        αν δεν ύπόβληθόύό ν στό πρόκαθόρισμεόνό χρόνικόό  διαό στημα τα απαιτόύό μενα πρωτόό τύπα ηό  
       αντιόγραφα, των παραπαό νω δικαιόλόγητικωό ν, ηό  

iii.        αν  απόό  τα  δικαιόλόγητικαό  πόύ  πρόσκόμιόσθηκαν  νόμιόμως  και  εμπρόθεόσμως,  δεν
απόδεικνύό όνται 
         όι όό ρόι και όι πρόύϊ πόθεόσεις σύμμετόχηό ς σύό μφωνα με τα αό ρθρα 21, 22 και 23 της παρόύό σας, 17

ό  πρόσωρινόό ς  αναό δόχός  κηρύό σσεται  εόκπτωτός,  καταπιόπτει  ύπεόρ  της  αναθεότόύσας  αρχηό ς  η
εγγύό ηση σύμμετόχηό ς τόύ και η κατακύό ρωση γιόνεται στόν πρόσφεόρόντα πόύ ύπεόβαλε την αμεόσως
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επόό μενη  πλεόόν  σύμφεόρόύσα  απόό  όικόνόμικηό  αό πόψη  πρόσφόραό  τηρόύμεόνης  της  ανωτεόρω
διαδικασιόας. 

Σε περιόπτωση εόγκαιρης και πρόσηό κόύσας ενημεόρωσης της αναθεότόύσας αρχηό ς για μεταβόλεός στις
πρόύϊ πόθεόσεις  τις όπόιόες  ό  πρόσωρινόό ς  αναό δόχός ειόχε  δηλωό σει  με τό Εύρωπαιϊκόό  Eνιαιόό  Έγγραφό
Δημόό σιας  Σύό μβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.), όό τι  πληρόιό,  όι  όπόιόες  επηό λθαν  ηό  για  τις  όπόιόες  εόλαβε  γνωό ση  ό
πρόσωρινόό ς  αναό δόχός  μεταό  την  δηό λωση  και  μεόχρι  την  ημεόρα  της  εόγγραφης  ειδόπόιόησης  για  την
πρόσκόό μιση  των δικαιόλόγητικωό ν  κατακύό ρωσης  (όψιγενειός  μεταβόλεός),  δεν  καταπιόπτει  ύπεόρ  της
αναθεότόύσας αρχηό ς η εγγύό ηση σύμμετόχηό ς τόύ, πόύ ειόχε πρόσκόμισθειό, σύό μφωνα με τό αό ρθρό 15 της
παρόύό σας.

Αν κανεόνας απόό  τόύς πρόσφεόρόντες δεν ύπεόβαλε αληθηό  ηό  ακριβηό  δηό λωση, ηό  αν κανεόνας απόό  τόύς
πρόσφεόρόντες δεν πρόσκόμιόζει εόνα ηό  περισσόό τερα απόό  τα απαιτόύό μενα δικαιόλόγητικαό , ηό  αν κανεόνας
απόό  τόύς πρόσφεόρόντες δεν απόδειόξει όό τι πληρόιό  τα κριτηό ρια πόιότικηό ς επιλόγηό ς τόύ αό ρθρόύ 22, η
διαδικασιόα αναό θεσης ματαιωό νεται.

Η διαδικασιόα ελεόγχόύ των παραπαό νω δικαιόλόγητικωό ν όλόκληρωό νεται με τη σύό νταξη πρακτικόύό  απόό
την Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό  και τη διαβιόβαση τόύ φακεόλόύ στην Διεύό θύνση Αναδασωό σεων Αττικηό ς
(απόφαινόό μενό όό ργανό αναθεότόύσας αρχηό ς) για τη ληό ψη απόό φασης, ειότε για την κατακύό ρωση της
σύό μβασης, ειότε για την κηό ρύξη τόύ πρόσωρινόύό  αναδόόχόύ ως εκπτωό τόύ, ειότε για τη ματαιόωση της
διαδικασιόας.

β) Η Πρόιϊσταμεόνη Αρχηό  ειότε κατακύρωό νει, ειότε ματαιωό νει τη σύό μβαση, σύό μφωνα με τις διαταό ξεις των
αό ρθρων  105  και  106  τόύ  ν.  4412/2016,  όό πως  τρόπόπόιηό θηκαν  με  τα  Άρθρα  45  και  46  τόύ  ν.
4782/2021 αντιστόιόχως.

Η αναθεότόύσα αρχηό  (Δ/νση Αναδασωό σεων Αττικηό ς) κόινόπόιειό  αμεόσως την απόό φαση κατακύό ρωσης,
μαζιό  με αντιόγραφό όό λων των πρακτικωό ν της διαδικασιόας ελεόγχόύ και αξιόλόόγησης των πρόσφόρωό ν,
σε  καό θε  πρόσφεόρόντα  εκτόό ς  απόό  τόν  πρόσωρινόό  αναό δόχό  με  καό θε  πρόό σφόρό  τρόό πό,  όό πως  με
τηλεόμόιότύπιόα,  ηλεκτρόνικόό  ταχύδρόμειόό,  επιό  απόδειόξει. Όσόι  ύπεόβαλαν  παραδεκτεός  πρόσφόρεός
λαμβαό νόύν  γνωό ση  των  δικαιόλόγητικωό ν  τόύ  πρόσωρινόύό  αναδόόχόύ  στα  γραφειόα  της  Δ/νσης
Αναδασωό σεων Αττικηό ς (Αγιόας Λαύό ρας 66, Αθηό να)  εντόό ς πεόντε (5) εργαό σιμων ημερωό ν απόό  την ημεόρα
πόύ κόινόπόιηό θηκε σε αύτόύό ς επιό απόδειόξει η απόό φαση κατακύό ρωσης. 18

(Μεταό 19 ό πρόσωρινόό ς  αναό δόχός  ύπόβαό λει  επικαιρόπόιημεόνα τα δικαιόλόγητικαό  τόύ αό ρθρόύ 23.3-
23.10 της παρόύό σας μεταό  απόό  σχετικηό  πρόό σκληση της αναθεότόύσας αρχηό ς. Τα στόιχειόα ελεόγχόνται
απόό  την Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό  και,  εφόό σόν διαπιστωθειό  όό τι,  δεν εόχόύν εκλειόψει όι πρόύϊ πόθεόσεις
σύμμετόχηό ς τόύ αό ρθρόύ 21, τα κριτηό ρια πόιότικηό ς επιλόγηό ς τόύ αό ρθρόύ 22 και όό τι δεν σύντρεόχόύν
λόόγόι απόκλεισμόύό , κόινόπόιειόται η απόό φαση κατακύό ρωσης στόν πρόσωρινόό  αναό δόχό και καλειόται
να πρόσεόλθει σε όρισμεόνό τόό πό και χρόό νό για την ύπόγραφηό  τόύ σύμφωνητικόύό ,  εντόό ς δεόκα (10)
ημερωό ν  απόό  την  κόινόπόιόηση  σχετικηό ς  εόγγραφης  ειδικηό ς  πρόό σκλησης,  πρόσκόμιόζόντας,  και  την
απαιτόύό μενη εγγύητικηό  επιστόληό  καληό ς εκτεόλεσης.) 

Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεόλθει να ύπόγραό ψει τό σύμφωνητικόό , μεόσα στην πρόθεσμιόα πόύ όριόζεται
στην ειδικηό  πρόό κληση, κηρύό σσεται εόκπτωτός,  καταπιόπτει ύπεόρ της αναθεότόύσας αρχηό ς η εγγύό ηση
σύμμετόχηό ς  τόύ και η κατακύό ρωση γιόνεται στόν πρόσφεόρόντα πόύ ύπεόβαλε την αμεόσως επόό μενη
πλεόόν  σύμφεόρόύσα  απόό  όικόνόμικηό  αό πόψη  πρόσφόραό .  Αν  κανεόνας  απόό  τόύς  πρόσφεόρόντες  δεν
πρόσεόλθει για την ύπόγραφηό  τόύ σύμφωνητικόύό , η διαδικασιόα αναό θεσης ματαιωό νεται, σύό μφωνα με
την περιόπτωση β της παραγραό φόύ 1 τόύ αό ρθρόύ 106 τόύ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό
Άρθρό 46 τόύ ν. 4782/2021. 

4.3 Ενστάσεις

Σε περιόπτωση εόνστασης καταό  πραό ξης της αναθεότόύσας αρχηό ς,  η  πρόθεσμιόα αό σκησηό ς  της ειόναι
πεόντε  (5)  ημεόρες  απόό  την  κόινόπόιόηση  της  πρόσβαλλόό μενης  πραό ξης  στόν  ενδιαφερόό μενό
όικόνόμικόό  φόρεόα. Για την αό σκηση εόνστασης καταό  της διακηό ρύξης, η εόνσταση ύπόβαό λλεται μεόχρι
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πεόντε (5) ημεόρες πριν απόό  την καταληκτικηό  ημερόμηνιόα ύπόβόληό ς  πρόσφόρωό ν τόύ αό ρθρόύ 18
της παρόύό σας.
Η  εόνσταση  ύπόβαό λλεται  ενωό πιόν  της  αναθεότόύσας  αρχηό ς,  η  όπόιόα  απόφασιόζει,  ύό στερα  απόό
γνωό μη  της  Επιτρόπηό ς  Διαγωνισμόύό  για  τις  ενσταό σεις  τόύ  πρωό τόύ  εδαφιόόύ  και  ύό στερα  απόό
γνωό μη  τόύ  Τεχνικόύό  Σύμβόύλιόόύ  για  τις  ενσταό σεις  τόύ  δεύό τερόύ  εδαφιόόύ,  εντόό ς  πρόθεσμιόας
δεόκα (10) ημερωό ν, μεταό  την αό πρακτη παό ρόδό της όπόιόας τεκμαιόρεται η απόό ρριψη της εόνστασης.
Για τό παραδεκτόό  της αό σκησης εόνστασης, απαιτειόται, με την καταό θεση της εόνστασης, η καταβόληό
παραβόό λόύ  ύπεόρ  τόύ  Δημόσιόόύ,  σύό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  127  τόύ  ν.  4412/2016,  όό πως
τρόπόπόιηό θηκε με τό  Άρθρό 55 τόύ ν. 4782/2021  . Τό παραό βόλό αύτόό  απότελειό  δημόό σιό εόσόδό.
Τό παραό βόλό επιστρεόφεται με πραό ξη της αναθεότόύσας αρχηό ς,  αν η εόνσταση γιόνει δεκτηό  απόό  τό
απόφασιόζόν διόικητικόό  όό ργανό.
Διαφόρεός πόύ αναφύό όνται απόό  πραό ξεις ηό  παραλειόψεις, όι όπόιόες εκδιόδόνται ηό  σύντελόύό νται μεταό
την 31.3.2017, διεόπόνται απόό  τις διαταό ξεις τόύ Βιβλιόόύ IV τόύ ν. 4412/2016 (αό ρθρα 345 εόως 374,
όό πως τρόπόπόιηό θηκαν και ισχύό όύν με τό ν. 4782/2021).

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό – Σειρά 
ισχύος

Σχετικαό  με την ύπόγραφηό  της σύό μβασης, ισχύό όύν τα πρόβλεπόό μενα στην παρ. 5 αό ρθρόύ 105 τόύ
ν.  4412/2016,  όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό  Άρθρό 45 τόύ ν.  4782/2021   και αό ρθρόύ 135 τόύ ν.
4412/2016.
Τα   εόγγραφα  της  σύό μβασης   με  βαό ση  τα όπόιόα  θα  εκτελεσθειό  τό  εόργό  ειόναι  τα  αναφερόό μενα
παρακαό τω.  Σε  περιόπτωση  ασύμφωνιόας  των  περιεχόμεόνων  σε  αύταό  όό ρων,  η  σειραό  ισχύό ός
καθόριόζεται  ως κατωτεόρω. 

1. Τό σύμφωνητικόό .
2. Η παρόύό σα Διακηό ρύξη.
3. Η Οικόνόμικηό  Πρόσφόραό .
4. Τό Τιμόλόό γιό Δημόπραό τησης 
5. Η Ειδικηό  Σύγγραφηό  Υπόχρεωό σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηό  Σύγγραφηό  Υπόχρεωό σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεός Πρόδιαγραφεός και τα 
Παραρτηό ματα τόύς, 
7. Η Τεχνικηό  Περιγραφηό  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόύϊ πόλόγισμόό ς Δημόπραό τησης.
9. Οι εγκεκριμεόνες μελεότες τόύ εόργόύ. 
10. Τό εγκεκριμεόνό Χρόνόδιαό γραμμα κατασκεύηό ς τόύ εόργόύ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  εόγγραφα  της  σύό μβασης  σύνταό σσόνται  ύπόχρεωτικαό  στην  ελληνικηό  γλωό σσα  και
πρόαιρετικαό  και σε αό λλες γλωό σσες, σύνόλικαό  ηό  μερικαό . Σε περιόπτωση ασύμφωνιόας μεταξύό  των
τμημαό των  των  εγγραό φων  της  σύό μβασης  πόύ  εόχόύν  σύνταχθειό  σε  περισσόό τερες  γλωό σσες,
επικρατειό η ελληνικηό  εόκδόση. Τύχόό ν ενσταό σεις ύπόβαό λλόνται στην ελληνικηό  γλωό σσα. 

6.2. Οι πρόσφόρεός και τα περιλαμβανόό μενα σε αύτεός στόιχειόα, καθωό ς και τα απόδεικτικαό  εόγγραφα
σύνταό σσόνται  στην ελληνικηό  γλωό σσα ηό  σύνόδεύό όνται  απόό  επιόσημη μεταό φρασηό  τόύς στην
ελληνικηό  γλωό σσα.  Στα  αλλόδαπαό  δημόό σια  εόγγραφα  και  δικαιόλόγητικαό  εφαρμόό ζεται  η
Σύνθηό κη της Χαό γης της 5.10.1961, πόύ κύρωό θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικόό τερα, όό λα τα δημόό σια εόγγραφα πόύ αφόρόύό ν αλλόδαπόύό ς όικόνόμικόύό ς φόρειός και πόύ
θα  κατατεθόύό ν  απόό  τόύς  πρόσφεόρόντες  στην  παρόύό σα  διαδικασιόα,  θα  ειόναι  νόό μιμα
επικύρωμεόνα,   και  η  μεταό φραση  των  εν  λόόγω  εγγραό φων  μπόρειό  να  γιόνει  ειότε  απόό  τη
μεταφραστικηό  ύπηρεσιόα τόύ ΥΠ.ΕΞ., ειότε απόό  τό αρμόό διό πρόξενειόό, ειότε απόό  δικηγόό ρό καταό
την εόννόια των αό ρθρων 454 τόύ Κ.Πόλ.Δ. και 36 τόύ ν. 4194/2013 (Κωό δικας περιό Δικηγόό ρων),
ειότε απόό  όρκωτόό  μεταφραστηό  της χωό ρας πρόεόλεύσης, αν ύφιόσταται στη χωό ρα αύτηό  τεότόια
ύπηρεσιόα.
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6.3. Επιτρεόπεται αντιόστόιχα η καταό θεση όιόύδηό πότε δημόό σιόύ εγγραό φόύ και δικαιόλόγητικόύό  πόύ
αφόραό  αλλόδαπηό  Επιχειόρηση με τη μόρφηό  επικύρωμεόνης φωτότύπιόας πρόερχόό μενης ειότε απόό
τό νόό μιμό επικύρωμεόνό εόγγραφό απόό  τό αρμόό διό Πρόξενειόό της χωό ρας τόύ πρόσφεόρόντός,
ειότε απόό  τό πρωτόό τύπό εόγγραφό με την σφραγιόδα ‘’Apostille” σύό μφωνα με την Σύνθηό κη της
Χαό γης της 5.10.1961. Η επικύό ρωση αύτηό  πρεόπει να εόχει γιόνει απόό  δικηγόό ρό καταό  την εόννόια
των αό ρθρων 454 τόύ Κ.Π.Δ. και 36 τόύ ν. 4194/2013 (Κωό δικας περιό Δικηγόό ρων). 

6.4.   Ενημερωτικαό  και  τεχνικαό  φύλλαό δια  και  αό λλα  εόντύπα-εταιρικαό  ηό  μη  –  με  ειδικόό  τεχνικόό
περιεχόό μενό  μπόρόύό ν  να  ύπόβαό λλόνται  σε  αό λλη  γλωό σσα,  χωριός  να  σύνόδεύό όνται  απόό
μεταό φραση στην ελληνικηό .

6.5. Η  πρόφόρικηό  επικόινωνιόα  με  την  αναθεότόύσα  αρχηό ,  καθωό ς  και  μεταξύό  αύτηό ς  και  τόύ
αναδόόχόύ, θα γιόνόνται ύπόχρεωτικαό  στην ελληνικηό  γλωό σσα. Ο αναό δόχός ειόναι ύπόχρεωμεόνός
να διεύκόλύό νει την επικόινωνιόα των αλλόδαπωό ν ύπαλληό λων τόύ με την  αναθεότόύσα αρχηό , με
τόν όρισμόό  και την παρόύσιόα διερμηνεόων.

Άρθρο 7: Σύναψη σύμβασης

7.1 Μεταό  την αό πρακτη παό ρόδό των πρόθεσμιωό ν, τόό σό της αό σκησης των πρόβλεπόό μενων βόηθημαό των
και  μεόσων  στό  σταό διό  της  πρόδικαστικηό ς  και  δικαστικηό ς  πρoστασιόας,  όό σό  και  των  απόφαό σεων
αναστόλωό ν  επιό  αύτωό ν  και  μεταό  την  όλόκληό ρωση  τόύ  πρόσύμβατικόύό  ελεόγχόύ  απόό  τό  Ελεγκτικόό
Σύνεόδριό, εφόό σόν απαιτειόται, σύό μφωνα με τα αό ρθρα 35 και 36  τόύ ν. 4129/201320,  ό πρόσωρινόό ς
αναό δόχός ύπόβαό λλει,  εφόό σόν απαιτειόται21, επικαιρόπόιημεόνα τα δικαιόλόγητικαό  τόύ αό ρθρόύ 22 της
παρόύό σας, μεταό  απόό  σχετικηό  πρόό σκληση της αναθεότόύσας αρχηό ς,  πρόκειμεόνόύ να διαπιστωθειό  όό τι
δεν  εόχόύν  εκλειόψει  όι  πρόύϊ πόθεόσεις  σύμμετόχηό ς  τόύ  αό ρθρόύ  17,  όό τι  δεν  σύντρεόχόύν  όι  λόόγόι
απόκλεισμόύό  τόύ αό ρθρόύ 18 και όό τι εξακόλόύθόύό ν να πληρόύό νται τα κριτηό ρια επιλόγηό ς τόύ αό ρθρόύ
19.  

H Aναθεότόύσα Αρχηό  (Δ/νση Αναδασωό σεων Αττικηό ς)  κόινόπόιειό  την απόό φαση κατακύό ρωσης στόν
πρόσωρινόό  αναό δόχό22.  Με την ιόδια απόό φαση καλειόται ό αναό δόχός να  πρόσεόλθει  στη Δ/νση Αναδα-
σωό σεων Αττικηό ς σε όρισμεόνό τόό πό και χρόό νό για την ύπόγραφηό  τόύ σύμφωνητικόύό , θεότόνταό ς τόύ η
αναθεότόύσα αρχηό  πρόθεσμιόα πόύ δεν μπόρειό να ύπερβαιόνει τις δεόκα (10) ημεόρες  απόό  την κόινόπόιόη -
ση ειδικηό ς εόγγραφης πρόό σκλησης, πρόσκόμιόζόντας και την απαιτόύό μενη εγγύητικηό  επιστόληό  καληό ς
εκτεόλεσης. Η εν λόόγω κόινόπόιόηση επιφεόρει τα εόννόμα απότελεόσματα της απόό φασης κατακύό ρωσης,
σύό μφωνα με όριζόό μενα στην παρ. 3 τόύ αό ρθρόύ 105 τόύ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό
Άρθρό 45 τόύ ν. 4782/2021.     

8.2 Η ύπόγραφηό  τόύ σύμφωνητικόύό  εόχει απόδεικτικόό  χαρακτηό ρα. Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεόλθει να
ύπόγραό ψει τό σύμφωνητικόό , μεόσα στην πρόθεσμιόα πόύ όριόζεται στην ειδικηό  πρόό κληση,  κηρύό σσεται
εόκπτωτός, καταπιόπτει ύπεόρ της αναθεότόύσας αρχηό ς η εγγύό ηση σύμμετόχηό ς τόύ και η κατακύό ρωση γιό -
νεται στόν πρόσφεόρόντα πόύ ύπεόβαλε την αμεόσως επόό μενη πλεόόν σύμφεόρόύσα απόό  όικόνόμικηό  αό πό -
ψη πρόσφόραό  βαό σει τιμηό ς. Αν κανεόνας απόό  τόύς πρόσφεόρόντες δεν πρόσεόλθει για την ύπόγραφηό  τόύ
σύμφωνητικόύό , η διαδικασιόα σύό ναψης της σύό μβασης ματαιωό νεται, σύό μφωνα με την περιόπτωση β' της
παραγραό φόύ  1  τόύ  αό ρθρόύ  106 τόύ  ν.  4412/2016,  όό πως  τρόπόπόιηό θηκε  με  τό  Άρθρό 46  τόύ  ν.
4782/2021.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1.
Με  τη  με  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/48913/1515/20-05-2021  (ΑΔΑ:  99ΠΗ4653Π8-ΦΣΖ)  Απόό φαση
εόγκρισης  πιόστωσης  τόύ  όριόόύ  πληρωμωό ν  της  ΣΑΕ  584  τόύ  Πρόγραό μματός   Δημόσιόων
Επενδύό σεων 2021 στις Δασικεός  Υπηρεσιόες των Απόκεντρωμεόνων  Διόικηό σεων και ειδικόό τερα
η διαό θεση πιόστωσης 149.854,00 εύρωό  στη Δ/νση Αναδασωό σεων Αττικηό ς.
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8.2. Τα γενικαό  εόξόδα, όό φελός κ.λ.π. τόύ Αναδόό χόύ και όι επιβαρύό νσεις απόό  φόό ρόύς, δασμόύό ς
κ.λ.π.  καθόριόζόνται  στό  αντιόστόιχό  αό ρθρό  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρύό νει  τόν  Κύό ριό  τόύ
Έργόύ.

8.3. Οι  πληρωμεός  θα  γιόνόνται  σύό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  152  τόύ  ν.  4412/2016,  όό πως
τρόπόπόιηό θηκε με τό  Άρθρό 71 τόύ ν. 4782/2021    και τό αντιόστόιχό αό ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η
πληρωμηό  τόύ τιμηό ματός πρός τόν αναό δόχό θα γιόνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η  αναθεότόύσα  αρχηό  μπόρειό  να  καλεόσει  τόύς  όικόνόμικόύό ς  φόρειός  να  σύμπληρωό σόύν  ηό  να
διεύκρινιόσόύν τα πιστόπόιητικαό  πόύ εόχόύν παραληφθειό,  σύό μφωνα με τό αό ρθρό 102 και 103 τόύ ν.
4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκαν με τα Άρθρα 42 και 43 τόύ ν. 4782/2021 αντιστόιόχως.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Τό  εόργό  χρηματόδότειόται  απόό  πιστωό σεις  Δημόσιόων  επενδύό σεων  τόύ  ΥΠΕΝ,  ΣΑΕ  584  εόργό
2014ΣΕ58400000  «Καλλιεόργεια  Δημόσιόων  Δασικωό ν  Φύτωριόων»  σύό μφωνα  με  την  αριθμ.  ΥΠΕΝ/
ΔΠΔΠ48913/1515/20-05-2021 ΑΔΑ:  (99ΠΗ4653Π8-ΦΣΖ)  απόό φαση  εόγκρισης  πιόστωσης,  η  όπόιόα
ύπεόχει και θεόση αναό ληψης πιόστωσης.23

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασιόα σύό ναψης και την εκτεόλεση της σύό μβασης,  εόχόύν εφαρμόγηό ,  ιδιόως,  όι  κατωτεόρω
διαταό ξεις, όό πως ισχύό όύν:

1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδιόως τα αό ρθρα 118 και 119 αύτόύό .

2. Ο ν.  4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ” (Α'  147),  όό πως  τρόπόπόιηό θηκε  και  ισχύό ει  με  τό  ν.
4782/2021  “Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των
δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών  στους  τομείς  της  άμυνας  και  της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία” (Α' 36).

3. Τα αό ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 τόύ ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)24.

4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικόό τερα τό αό ρθρό 59 αύτόύό  «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικόό τερα τό αό ρθρό 1 αύτόύό .

6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» .

7. Ο ν.  4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,  ρύθμιση
αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8. Ο  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

9. Τό π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185).

10. Ο ν.  3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68). 
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11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

13. Τό π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες25”.  

14. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”,   ό  ν. 3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»26.

15. Τό αό ρθρό 26 τόύ ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση27».

16. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).

17.  Τό π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.

18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”ι.

19. Ο  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”.

20. Τό π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όό πως
ισχύό ει, ως πρός τό μεόρός Β΄ (Πρόδιαγραφεός) και ως σύγκριτικόό  στόιχειόό για τη πρόεκτιόμηση
αμόιβωό ν μελετωό ν πόύ δεν καλύό πτόνται απόό  τόν Κανόνισμόό  αμόιβωό ν.

21. Τό  ν.δ.  2726/1953  ‘’περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεων  του  άρθρου  59  του  από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, όό πως ισχύό ει μεταό  την τρόπόπόιόησηό  τόύ με τό ν. 3919/2011 (Α΄32).

22. Η  με  αρ.  57654/2017  Υπόύργικηό  Απόό φαση  (Β’  1781)  «Ρύό θμιση  ειδικόό τερων  θεμαό των
λειτόύργιόας  και  διαχειόρισης  τόύ Κεντρικόύό  Ηλεκτρόνικόύό  Μητρωό όύ Δημόσιόων Σύμβαό σεων
(ΚΗΜΔΗΣ) τόύ Υπόύργειόόύ Οικόνόμιόας και Αναό πτύξης»,

23. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπόύργικηό  Απόό φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανόνισμόύό
Πρόεκτιμωό μενων  Αμόιβωό ν  μελετωό ν  και  παρόχηό ς  τεχνικωό ν  και  λόιπωό ν  σύναφωό ν
επιστημόνικωό ν ύπηρεσιωό ν καταό  τη διαδικασιόα της παρ. 8 δ τόύ αό ρθρόύ 53 τόύ ν. 4412/2016»,

24. Η  Εγκύό κλιός  11/2011  της  ΓΓΔΕ/τ.  Υ.ΜΕ.ΔΙ.  «Εφαρμογή  διατάξεων  του  Ν.3919/2011  που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».

25. Η  με  αρ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/όικ.21508/04-11-2011  Απόό φαση  Υπ.  Δ.Μ.Η.Δ.  «Διενέργεια  της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή  δημοσίων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), πόύ εκδόό θηκε κατ’ εξόύσιόδόό τηση τόύ
αό ρθρόύ 26 τόύ ν. 4024/2011 (Α’ 226).

26. Οι σε εκτεόλεση των ανωτεόρω νόό μων εκδόθειόσες κανόνιστικεός διαταό ξεις (πλην αύτωό ν πόύ ηό δη
πρόαναφεόρθηκαν), καθωό ς και αό λλες διαταό ξεις πόύ αναφεόρόνται ρηταό  ηό  απόρρεόόύν απόό  τα
όριζόό μενα στα  εόγγραφα της παρόύό σας σύό μβασης, καθωό ς και τό σύό νόλό των διαταό ξεων τόύ
ασφαλιστικόύό ,  εργατικόύό ,  κόινωνικόύό ,  περιβαλλόντικόύό  και  φόρόλόγικόύό  δικαιόόύ  και
γενικόό τερα καό θε διαό ταξη (νόό μόύ, π.δ., ύπόύργικηό ς απόό φασης, κ.λ.π.) πόύ διεόπει την αναό θεση
και εκτεόλεση της παρόύό σας σύό μβασης, εόστω και αν δεν αναφεόρόνται ρηταό . 
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27. Οι ισχύό όύσες πρόδιαγραφεός για τις ανατιθεόμενες κατηγόριόες εόργων.

28. Πρόσθηό κες  και  εν  γεόνει  πρόσαρμόγεός  αό ρθρων  της  διακηό ρύξης  (πεόραν  των  όό σων  ηό δη
πρόβλεόπόνται ρητωό ς στό κειόμενό της πρόό τύπης διακηό ρύξης) μπόρόύό ν να πρόστιόθενται και να
περιλαμβαό νόνται,  μόό νό  εφόό σόν  ειόναι  απόό λύτα  σύμβατεός  με  την  ισχύό όύσα  καό θε  φόραό
νόμόθεσιόα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο  12:   Τίτλος,  προϋπολογισμός,  τόπος,  περιγραφή  και  ουσιώδη  χαρακτηριστικά  του
έργου

Τίτλος του έργου

29. Ο  τιότλός  τόύ  εό ργόύ  ειό ναι:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΑΣΙΚΟΥ  ΦΥΤΩΡΙΟΥ  ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ  ΚΑΙ
ΣΠΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2021»

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο πρόύϊ πόλόγισμόό ς δημόπραό τησης τόύ εόργόύ ανεόρχεται σε 59.979,40  Εύρωό  και αναλύό εται
σε:
Δαπαό νη Εργασιωό ν: 44.200,00 εύρωό
Γενικαό  εόξόδα και Όφελός εργόλαό βόύ (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.956,00 εύρωό
Απρόό βλεπτα28 (πόσόστόύό  15% επιό  της δαπαό νης εργασιωό ν και τόύ κόνδύλιόόύ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
7.823. εύρωό , πόύ αναλωό νόνται σύό μφωνα με τόύς όό ρόύς τόύ αό ρθρόύ 156 παρ. 3.(α) τόύ ν.
4412/2016. 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 14.395,06 ευρώ29

Στό  ανωτεόρω  πόσόό  πρόβλεόπεται  αναθεωό ρηση  στις  τιμεός  πόσόύό ............  σύό μφωνα  με  τό
αό ρθρό 153 τόύ ν. 4412/2016.

Ρηό τρα πρόό σθετης καταβόληό ς ( πριμ ), σύό μφωνα με τό αό ρθρό 149 τόύ ν. 4412/2016 . (Δεν
πρόβλεόπεται ).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Δασικόό  Φύτωό ριό Αμύγδαλεόζας  -Δηό μός Αχαρνωό ν Αττικηό ς

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Θα πραγματόπόιηθόύό ν όι παρακαό τω εργασιόες:
1 Βοτάνισμα φυταρίων (2 φορές για νεόφυτα και 1 φορά για τα υπόλοιπα βωλόφυτα)

2 Αραίωμα – κέντημα νεόφυτων φυταρίων

3 Ριζοκοπή  φυταρί-
ων

4 Απομάκρυνση χόρτων (αποψίλωση)
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5 Προμήθεια υλικών για την παρασκευή μείγματος πλήρωσης φυτόσακων.

6 Προμήθεια πλαστικών φυτόσακων διάστασης 15χ25.

7 Προετοιμασία χώρου πρασιών.

8 Προμήθεια – αγορά δασικών σπόρων.

9 Παρασκευή μείγματος και μεταφορά μείγματος στις πρασιές.

10 Πλήρωση των φυτόσακων με το μείγμα ,  σπορά και  τοποθέτηση των πλήρων φυτόσακων στις πρα-
σιές.

 
Η  εκτιμωό μενη αξιόα της σύό μβασης ανεόρχεται σε 59.979,40 € (χωριός Φ.Π.Α.) και  περιλαμβαό νει 30 τις
πρόεκτιμωό μενες αμόιβεός των παρακαό τω επιμεόρόύς κατηγόριωό ν : 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 74.374,46 € (συμπεριλαμβανομένης Φ.Π.Α.).

12.2 Τό εόργό εόχει ενταχθειό  στό Πρόόγραμμα Δημόσιόων Επενδύό σεων  2021 πόύ εόχει διατεθειό  για τόν
τόμεόα Δαό ση και η σύό μβαση θα χρηματόδότηθειό λαμβαό νόντας ύπόό ψη τό όό ριό πληρωμωό ν της ΣΑΕ 584
και  ειδικόό τερα  τόύ  εόργόύ:  22014ΣΕ58400000  «Καλλιεόργεια  Δημόσιόων  Δασικωό ν  Φύτωριόων»
(Π.Κ. 2000ΣΕ08400001)»31,  σύό μφωνα  με  τη  με  αρ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/48913/1515/20-05-2021  (ΑΔΑ:
99ΠΗ4653Π8-ΦΣΖ) Απόό φαση  Υπηρεσιακόύό  Γραμματεόα  Περιβαό λλόντός  και  Ενεόργειας  με  θεόμα:  «1η

εόγκριση  διαό θεσης  πιόστωσης  τόύ  όριόόύ  πληρωμωό ν  της  ΣΑΕ  584  τόύ  Πρόγραό μματός  Δημόσιόων
Επενδύό σεων 2021 στις  Δασικεός  Υπηρεσιόες  των Απόκεντρωμεόνων Διόικηό σεων» και  ύπόό κειται  στις
νόό μιμες κρατηό σεις, περιλαμβανόμεόνης της κραό τησης ύό ψόύς 0,06% ύπεόρ των λειτόύργικωό ν αναγκωό ν
της  Ενιαιόας  Ανεξαό ρτητης  Αρχηό ς  Δημόσιόων  Σύμβαό σεων,  σύό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  4  παρ.  3  τόύ  Ν
4013/2011,  καθωό ς  και  της  κραό τησης  ύό ψόύς  0,06%  ύπεόρ  των  λειτόύργικωό ν  αναγκωό ν  της  Αρχηό ς
Εξεότασης Πρόδικαστικωό ν Πρόσφύγωό ν, σύό μφωνα με τό αό ρθρό 350 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016, κραό τηση
ύπεόρ Γεωτεχνικωό ν 6‰, (Χαρτόό σημό 2% και ΟΓΑ χαρτόσηό μόύ 20%) σύό μφωνα με τό αό ρθρό 23 τόύ Ν.
3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α/2006),  και καό θε αό λλης νόό μιμης κραό τησης.

12.3 Οι μόναό δες φύσικόύό  αντικειμεόνόύ, τα πόσότικαό  στόιχειόα απόό  τό Τεύό χός Τεχνικωό ν Δεδόμεόνων και
όι τιμεός μόναό δός πόύ χρησιμόπόιηό θηκαν για τόύς ύπόλόγισμόύό ς των αό νω πρόεκτιμωό μενων αμόιβωό ν,
αναφεόρόνται αναλύτικαό  στό τεύό χός πρόεκτιμωό μενων αμόιβωό ν. 

Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός όφειόλόύν, για την ύπόβόληό  της όικόνόμικηό ς  πρόσφόραό ς,  να μελετηό σόύν τα
τεχνικαό  στόιχειόα τόύ εόργόύ, η δε όικόνόμικηό  τόύς πρόσφόραό  περιλαμβαό νει τη  σύνόλικηό  αμόιβηό  τόύς
για  τό  σύό νόλό τόύ  πρός  μελεότη  αντικειμεόνόύ,  όό πως  αύτόό  πρόδιαγραό φεται  στό Φαό κελό  δημόό σιας
σύό μβασης. Τεκμαιόρεται σχετικαό  όό τι ό αναό δόχός εόλαβε ύπόό ψη, καταό  τη μελεότη τόύ Φακεόλόύ δημόό σιας
σύό μβασης, την πιθανόό τητα να μην αντιστόιχόύό ν όι πόσόό τητες μόναό δων φύσικόύό  αντικειμεόνόύ, πόύ
αναφεόρόνται στό τεύό χός της πρόεκτιμωό μενης αμόιβηό ς,  στις τελικεός πόσόό τητες πόύ θα απαιτηθόύό ν
για  την  εκτεόλεση  τόύ  εόργόύ  και  διαμόό ρφωσε  αναό λόγα  την  όικόνόμικηό  τόύ  πρόσφόραό .  Εφόό σόν
πρόκύό ψόύν  διαφόρεός,  εφαρμόό ζεται  τό  αό ρθρό 186 τόύ  ν.  4412/2016,  όό πως  τρόπόπόιηό θηκε  με  τό
Άρθρό 22 τόύ ν. 4441/2016.

  

12.4 Ως ημερόμηνιόα εόναρξης των πρόθεσμιωό ν  της σύό μβασης για τις ύπόχρεωό σεις τόύ Αναδόόχόύ
όριόζεται η ημερόμηνιόα ύπόγραφηό ς τόύ σύμφωνητικόύό .
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Ως  τελικηό   πρόθεσμιόα  εκτεόλεσης  τόύ  εόργόύ  όριόζεται  η  31-12-2021 και  αρχιόζει  απόό  την  ημεόρα
ύπόγραφηό ς τόύ σύμφωνητικόύό . 

Ο καθαρόό ς χρόό νός όλόκληό ρωσης τόύ εόργόύ όριόζεται 31-12-2021.

Η  αναθεότόύσα  αρχηό  διατηρειό  τό  δικαιόωμα  να  όριόσει,  καταό  την  ύπόγραφηό  τόύ  σύμφωνητικόύό ,
μεταγενεόστερό χρόό νό εόναρξης των πρόθεσμιωό ν της σύό μβασης. Η σύό μβαση δύό ναται να παραταθειό  με
μόνόμερηό  απόό φαση της αναθεότόύσας αρχηό ς για χρόνικόό  διαό στημα πόύ θα αξιόλόγηθειό αναλόόγως.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλόγηό  τόύ Αναδόόχόύ, θα γιόνει σύό μφωνα με την «ανόικτηό  διαδικασιόα» τόύ αό ρθρόύ 27 τόύ ν.
4412/2016 και ύπόό  τις πρόύϊ πόθεόσεις τόύ νόό μόύ αύτόύό .
 
13.2 Η όικόνόμικηό  πρόσφόραό  των διαγωνιζόμεόνων, θα σύνταχθειό  και ύπόβληθειό  σύό μφωνα με τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 3 της παρόύό σας, σε σύνδύασμόό  με τό αό ρθρό 95 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016,
όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό αό ρθρό 37 τόύ ν. 4782/2021.

13.3 Eναλλακτικεός πρόσφόρεός δεν γιόνόνται δεκτεός 32. 

13.4 Καό θε πρόσφεόρων μπόρειό να ύπόβαό λει μόό νό μιόα πρόσφόραό 33.

13.5 Δεν γιόνόνται δεκτεός πρόσφόρεός για μεόρός τόύ σύμβατικόύό  αντικειμεόνόύ τόύ εόργόύ. 

13.6  Οι  πρόσφόρεός  ισχύό όύν  για  εόξι  (6)34 μηό νες απόό  την  ημεόρα  ληό ξης  της  πρόθεσμιόας  ύπόβόληό ς
πρόσφόρωό ν τόύ επόμεόνόύ αό ρθρόύ. Η αναθεότόύσα αρχηό  μπόρειό, πριν τη ληό ξη τόύ χρόό νόύ ισχύό ός της
πρόσφόραό ς,  να ζηταό  απόό  τόύς πρόσφεόρόντες να παρατειόνόύν τη διαό ρκεια ισχύό ός της πρόσφόραό ς
τόύς και της εγγύό ησης σύμμετόχηό ς.

Άρθρο  14  :  Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  -
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  πρόσφόρωό ν35 όριόζεται  η
27-07-2021, ημεόρα Τριότη και ωό ρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών όριόζεται η 27-07-2021, ημεόρα Τριότη
και ωό ρα 10:00 π.μ.36

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για  την  σύμμετόχηό  στη  διαδικασιόα  απαιτειόται  η  καταό θεση  εγγύό ησης  σύμμετόχηό ς,  πόσόύό  χιλιόων
διακόσιόων εύρωό  (1.200,00 ΕΥΡΩ).37

Στην περιόπτωση εόνωσης όικόνόμικωό ν φόρεόων, η εγγύό ηση σύμμετόχηό ς περιλαμβαό νει και τόν όό ρό
όό τι η εγγύό ηση καλύό πτει τις ύπόχρεωό σεις όό λων των όικόνόμικωό ν φόρεόων πόύ σύμμετεόχόύν στην
εόνωση.

Οι εγγύηό σεις σύμμετόχηό ς περιλαμβαό νόύν κατ’ ελαό χιστόν τα ακόό λόύθα στόιχειόα, σύό μφωνα με τό
αό ρθρό 72 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 21 τόύ ν. 4782/2021  : 
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α) την ημερόμηνιόα εόκδόσης, 
β) τόν εκδόό τη, 
γ) την αναθεότόύσα αρχηό  πρός την όπόιόα απεύθύό νόνται (ηό  τόν κύό ριό τόύ εόργόύ), 
δ) τόν αριθμόό  της εγγύό ησης, 
ε) τό πόσόό  πόύ καλύό πτει η εγγύό ηση. 
στ) την πληό ρη επωνύμιόα, τόν Α.Φ.Μ. και τη διεύό θύνση τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα ύπεόρ τόύ

όπόιόόύ εκδιόδεται η εγγύό ηση (στην περιόπτωση εόνωσης, αναγραό φόνται όό λα τα παραπαό νω για καό θε
μεόλός της εόνωσης), 

ζ) τόύς όό ρόύς όό τι: αα) η εγγύό ηση παρεόχεται ανεόκκλητα και ανεπιφύό λακτα, ό δε εκδόό της
παραιτειόται  τόύ δικαιωό ματός  της διαιρεόσεως και  της  διζηό σεως,  και  ββ)  όό τι  σε  περιόπτωση κα -
ταό πτωσης αύτηό ς, τό πόσόό  της καταό πτωσης ύπόό κειται στό εκαό στότε ισχύό όν τεόλός χαρτόσηό μόύ.

η) τα στόιχειόα της σχετικηό ς διακηό ρύξης και την καταληκτικηό  ημερόμηνιόα ύπόβόληό ς πρό-
σφόρωό ν,

θ) την ημερόμηνιόα ληό ξης ηό  τόν χρόό νό ισχύό ός της εγγύό ησης, 
ι) την αναό ληψη ύπόχρεόωσης απόό  τόν εκδόό τη της εγγύό ησης να καταβαό λει τό πόσόό  της εγ -

γύό ησης όλικαό  ηό  μερικαό  εντόό ς πεόντε (5) ημερωό ν μεταό  απόό  απληό  εόγγραφη ειδόπόιόηση εκειόνόύ πρός
τόν όπόιόό απεύθύό νεται. 

Η  εγγύό ηση  σύμμετόχηό ς  πρεόπει  να  ισχύό ει  τόύλαό χιστόν  για  τριαό ντα (30)  ημεόρες  μεταό  τη  ληό ξη  τόύ
χρόό νόύ ισχύό ός της πρόσφόραό ς τόύ αό ρθρόύ 13 της παρόύό σας, ηό τόι μεόχρι και  26-02-2022, αό λλως η
πρόσφόραό  απόρριόπτεται. Η αναθεότόύσα αρχηό  μπόρειό, πριν τη ληό ξη της πρόσφόραό ς, να ζηταό  απόό  τόν
πρόσφεόρόντα να παρατειόνει, πριν τη ληό ξη τόύς, τη διαό ρκεια ισχύό ός της πρόσφόραό ς και της εγγύό ησης
σύμμετόχηό ς.

Οι εγγύηό σεις σύμμετόχηό ς καταπιόπτόύν, ύπεόρ τόύ κύριόόύ τόύ εόργόύ, μεταό  απόό  γνωό μη τόύ αρμόό διόύ Τε-
χνικόύό  Σύμβόύλιόόύ, αν ό πρόσφεόρων απόσύό ρει την πρόσφόραό  τόύ καταό  τη διαό ρκεια ισχύό ός αύτηό ς,
παρεόχει ψεύδηό  στόιχειόα ηό  πληρόφόριόες πόύ αναφεόρόνται στα αό ρθρα 17 εόως 19 της παρόύό σας, δεν
πρόσκόμιόσει εγκαιόρως τα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 22 της παρόύό σας δικαιόλόγητικαό  ηό  δεν πρόσεόλ-
θει εγκαιόρως για ύπόγραφηό  της σύό μβασης.

Οι εγγύηό σεις σύμμετόχηό ς  επιστρεόφόνται ως εξηό ς :

α) στόν αναό δόχό, με την πρόσκόό μιση της εγγύό ησης καληό ς εκτεόλεσης, 

β) στόύς λόιπόύό ς πρόσφεόρόντες, καταό  τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 72 τόύ ν. 4412/2016, όό πως
τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 21 τόύ ν. 4782/202138. 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης39

Για την ύπόγραφηό  της σύό μβασης απαιτειόται η παρόχηό  εγγύό ησης καληό ς εκτεόλεσης, σύό μφωνα με
τό αό ρθρό 72 παρ. 1 β) τόύ ν. 4412/2016, , όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 21 τόύ ν. 4782/2021,
τό ύό ψός της όπόιόας καθόριόζεται σε πόσόστόό   5%  επιό  της αξιόας της σύό μβασης, χωριός Φ.Π.Α. και
κατατιόθεται πριν ηό  καταό  την ύπόγραφηό  της σύό μβασης. Η εγγύό ηση καληό ς εκτεόλεσης καταπιόπτει
στην περιόπτωση παραό βασης των όό ρων της σύό μβασης, όό πως αύτηό  ειδικόό τερα όριόζει.

Σε  περιόπτωση  τρόπόπόιόησης  της  σύό μβασης  καταό  τό  αό ρθρό  132  ν.  4412/2016,  όό πως
τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 22       τόύ ν.        4441/2016      , η όπόιόα σύνεπαό γεται αύό ξηση της σύμβατικηό ς
αξιόας,  ό  αναό δόχός  ειόναι  ύπόχρεωμεόνός  να  καταθεόσει  πριν  την  τρόπόπόιόηση,  σύμπληρωματικηό
εγγύό ηση, τό ύό ψός της όπόιόας ανεόρχεται σε πόσόστόό  5% επιό τόύ πόσόύό  της αύό ξησης χωριός ΦΠΑ.

Η  εγγύό ηση  καληό ς  εκτεόλεσης  της  σύό μβασης  καλύό πτει  σύνόλικαό  και  χωριός  διακριόσεις  την
εφαρμόγηό  όό λων  των  όό ρων  της  σύό μβασης  και  καό θε  απαιότηση  της  αναθεότόύσας  αρχηό ς  ηό  τόύ
κύριόόύ τόύ εόργόύ εόναντι τόύ αναδόό χόύ.

Η εγγύό ηση καληό ς εκτεόλεσης καταπιόπτει ύπεόρ τόύ κύριόόύ τόύ εόργόύ, με αιτιόλόγημεόνη απόό φαση

- 16 -

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);




τόύ Πρόιϊσταμεόνόύ της Διεύθύό νόύσας Υπηρεσιόας,  ιδιόως μεταό  την όριστικόπόιόηση της εόκπτωσης
τόύ αναδόό χόύ. Η εόνσταση τόύ αναδόό χόύ καταό  της απόφαό σεως δεν αναστεόλλει την ειόσπραξη τόύ
πόσόύό  της εγγύηό σεως.

Οι εγγύητικεός επιστόλεός καληό ς εκτεόλεσης περιλαμβαό νόύν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στην
παραό γραφό  15.1  της  παρόύό σας  και  επιπρόό σθετα,  τόν  αριθμόό  και  τόν  τιότλό  της  σχετικηό ς
σύό μβασης.

15.3     Εγγύηση προκαταβολής40 δεν απαιτειόται.

15.4 Οι  ως  αό νω  εγγύητικεός  επιστόλεός  εκδιόδόνται  απόό  πιστωτικαό  ηό  χρηματόδότικαό  ιδρύό ματα  ηό
ασφαλιστικεός επιχειρηό σεις καταό  την εόννόια των περιπτωό σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 τόύ αό ρθρόύ 14 τόύ
ν.  4364/2016  (Α΄13) πόύ  λειτόύργόύό ν  νόό μιμα  στα  κραό τη-  μεόλη  της  Ένωσης  ηό  τόύ  Εύρωπαιϊκόύό
Οικόνόμικόύό  Χωό ρόύ ηό  στα κραό τη-μεόρη της ΣΔΣ και εόχόύν, σύό μφωνα με τις ισχύό όύσες διαταό ξεις, τό
δικαιόωμα  αύτόό .  Μπόρόύό ν,  επιόσης,  να  εκδιόδόνται  απόό  τό  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ηό  να  παρεόχόνται  με
γραμμαό τιό τόύ Ταμειόόύ Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων με παρακαταό θεση σε αύτόό  τόύ αντιόστόιχόύ
χρηματικόύό  πόσόύό .41 Αν σύσταθειό  παρακαταθηό κη με  γραμμαό τιό παρακαταό θεσης χρεόγραό φων στό
Ταμειόό Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων, τα τόκόμεριόδια ηό  μεριόσματα πόύ ληό γόύν καταό  τη διαό ρκεια της
εγγύό ησης επιστρεόφόνται μεταό  τη ληό ξη τόύς στόν ύπεόρ όύ η εγγύό ηση όικόνόμικόό  φόρεόα.

Οι εγγύητικεός  επιστόλεός  εκδιόδόνται κατ’ επιλόγηό  τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα/αναδόό χόύ απόό  εόνα ηό
περισσόό τερόύς εκδόό τες της παραπαό νω παραγραό φόύ, ανεξαρτηό τως τόύ ύό ψόύς των.   

Εαό ν η εγγύό ηση εκδόθειό απόό  αλλόδαπόό  πιστωτικόό  ιόδρύμα μπόρειό να σύνταχθειό σε μιόα απόό  τις επιόσημες
γλωό σσες της Εύρωπαιϊκηό ς Ένωσης, αλλαό  θα σύνόδεύό εται απαραιότητα απόό   μεταό φραση στην ελληνικηό
γλωό σσα, σύό μφωνα και με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 10.3. της παρόύό σας.

15.5  Η αναθεότόύσα αρχηό  επικόινωνειό  με τόύς φόρειός πόύ φεόρόνται να εόχόύν εκδωό σει τις εγγύητικεός
επιστόλεός, πρόκειμεόνόύ να διαπιστωό σει την εγκύρόό τηταό  τόύς.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Τό  πληό ρες  κειόμενό  της  παρόύό σας  διακηό ρύξης  και  η  πρόκηό ρύξη  σύό μβασης42 δημόσιεύό όνται  στό
ΚΗΜΔΗΣ. 

Πρόκηό ρύξη (περιόληψη της παρόύό σας διακηό ρύξης) και τα τεύό χη δημόπραό τησης δημόσιεύό όνται  στην
ιστόσελιόδα της αναθεότόύσας αρχηό ς (http://www.apdattikis.gov.gr/) 43. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύό μβαση ανατιόθεται βαό σει τόύ κριτηριόόύ τόύ αό ρθρόύ 21 της παρόύό σας, σε πρόσφεόρόντα ό όπόιόός
δεν απόκλειόεται απόό  τη σύμμετόχηό  βαό σει τόύ αό ρθρόύ 18 και πληρόιό τα κριτηό ρια επιλόγηό ς τόύ αό ρθρόύ
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1. Δικαιόωμα  σύμμετόχηό ς  εόχόύν  φύσικαό  ηό  νόμικαό  πρόό σωπα,  ηό  ενωό σεις  αύτωό ν  πόύ
δραστηριόπόιόύό νται σε εόργα κατηγόριόας πρασιόνόύ,  στελεχωμένες με δασολόγο ή δασοπόνο,
εγγεγραμμεόνόύς στό ΜΕΚ σύό μφωνα με τό αό ρθρό  12.1   :44 και πόύ ειόναι εγκατεστημεόνα σε:

α) σε κραό τός-μεόλός της Ένωσης, 
β) σε κραό τός-μεόλός τόύ Εύρωπαιϊκόύό  Οικόνόμικόύό  Χωό ρόύ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριότες χωό ρες πόύ εόχόύν ύπόγραό ψει και κύρωό σει τη ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόύ η ύπόό  αναό θεση
δημόό σια σύό μβαση καλύό πτεται απόό  τα Παραρτηό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεός σημειωό σεις
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τόύ  σχετικόύό  με  την  Ένωση  Πρόσαρτηό ματός  I  της  ως  αό νω  Σύμφωνιόας,  καθωό ς  και 
δ) σε τριότες χωό ρες πόύ δεν εμπιόπτόύν στην περιόπτωση γ΄  της παρόύό σας παραγραό φόύ και
εόχόύν  σύναό ψει  διμερειός  ηό  πόλύμερειός  σύμφωνιόες  με  την  Ένωση  σε  θεόματα  διαδικασιωό ν
αναό θεσης δημόσιόων σύμβαό σεων. 

17.2    Οικόνόμικόό ς φόρεόας σύμμετεόχει ειότε μεμόνωμεόνα ειότε ως μεόλός εόνωσης45.

17.3  Οι ενωό σεις όικόνόμικωό ν φόρεόων σύμμετεόχόύν ύπόό  τόύς όό ρόύς των παρ. 2, 3 και 4 τόύ αό ρθρόύ
19 και των σημειόων γ) και δ) της παρ. 1 τόύ αό ρθρόύ 77 τόύ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό
Άρθρό 25 τόύ ν. 4782/2021. Δεν απαιτειόται απόό  τις εν λόόγω ενωό σεις να περιβληθόύό ν σύγκεκριμεόνη
νόμικηό  μόρφηό  για την ύπόβόληό  πρόσφόραό ς. Η εόνωση των φύσικωό ν ηό  νόμικωό ν πρόσωό πων μπόρειό  να
αφόραό  στην ιόδια ηό  σε διαφόρετικεός κατηγόριόες μελετωό ν. 

 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Καό θε  πρόσφεόρων  απόκλειόεται απόό  την  σύμμετόχηό  στην  παρόύό σα  διαδικασιόα  σύό ναψης
σύό μβασης,  εφόό σόν  σύντρεόχει  στό  πρόό σωπόό  τόύ  (αν  πρόό κειται  για  μεμόνωμεόνό  φύσικόό  ηό  νόμικόό
πρόό σωπό) ηό  σε εόνα απόό  τα μεόλη τόύ (αν πρόό κειται περιό εόνωσης όικόνόμικωό ν φόρεόων ) εόνας απόό  τόύς
λόόγόύς των παρακαό τω περιπτωό σεων:

18.1.1   Υπαό ρχει εις βαό ρός τόύ πρόσφεόρόντός αμεταό κλητη46  καταδικαστικηό  απόό φαση για εόναν απόό
τόύς ακόό λόύθόύς λόόγόύς :

α) σύμμετόχηό  σε εγκληματικηό  όργαό νωση,  όό πως αύτηό  όριόζεται στό αό ρθρό 2 της απόό φασης-
πλαιόσιό  2008/841/ΔΕΥ  τόύ  Σύμβόύλιόόύ  της  24ης Οκτωβριόόύ  2008,  για  την  καταπόλεόμηση  τόύ
όργανωμεόνόύ εγκληό ματός (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωρόδόκιόα,  όό πως  όριόζεται  στό  αό ρθρό  3  της  σύό μβασης  περιό  της  καταπόλεόμησης  της
διαφθόραό ς στην όπόιόα ενεόχόνται ύπαό λληλόι των Εύρωπαιϊκωό ν Κόινότηό των ηό  των κρατωό ν μελωό ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  τόύ  αό ρθρόύ  2  της  απόό φασης-πλαιόσιό
2003/568/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλιόόύ της 22ας Ιόύλιόόύ 2003, για την καταπόλεόμηση της δωρόδόκιόας στόν
ιδιωτικόό  τόμεόα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωό ς και όό πως όριόζεται στην κειόμενη νόμόθεσιόα ηό
στό εθνικόό  διόκαιό τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα,

γ)  απαό τη,  καταό  την  εόννόια  τόύ  αό ρθρόύ  1  της  σύό μβασης  σχετικαό  με  την  πρόστασιόα  των
όικόνόμικωό ν σύμφερόό ντων των Εύρωπαιϊκωό ν Κόινότηό των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όπόιόα
κύρωό θηκε με τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρόμόκρατικαό  εγκληό ματα ηό  εγκληό ματα σύνδεόό μενα με τρόμόκρατικεός  δραστηριόό τητες,
όό πως  όριόζόνται,  αντιστόιόχως,  στα  αό ρθρα  1  και  3  της  απόό φασης-πλαιόσιό  2002/475/ΔΕΥ  τόύ
Σύμβόύλιόόύ  της  13ης  Ιόύνιόόύ  2002,  για  την  καταπόλεόμηση  της  τρόμόκρατιόας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) ηό  ηθικηό  αύτόύργιόα ηό  σύνεόργεια ηό  απόό πειρα διαό πραξης εγκληό ματός, όό πως όριόζόνται
στό αό ρθρό 4 αύτηό ς,

ε) νόμιμόπόιόηση εσόό δων απόό  παραό νόμες δραστηριόό τητες ηό  χρηματόδόό τηση της τρόμόκρατιόας,
όό πως αύτεός όριόζόνται στό αό ρθρό 1 της Οδηγιόας 2005/60/ΕΚ τόύ Εύρωπαιϊκόύό  Κόινόβόύλιόόύ και τόύ
Σύμβόύλιόόύ  της  26ης  Οκτωβριόόύ  2005,  σχετικαό  με  την  πρόό ληψη  της  χρησιμόπόιόησης  τόύ
χρηματόπιστωτικόύό  σύστηό ματός για τη νόμιμόπόιόηση εσόό δων απόό  παραό νόμες δραστηριόό τητες και τη
χρηματόδόό τηση της τρόμόκρατιόας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.  15), η όπόιόα ενσωματωό θηκε στην
εθνικηό  νόμόθεσιόα με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδικηό  εργασιόα και αό λλες μόρφεός εμπόριόας ανθρωό πων, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 2 της
Οδηγιόας 2011/36/ΕΕ τόύ Εύρωπαιϊκόύό  Κόινόβόύλιόόύ και τόύ Σύμβόύλιόόύ της 5ης Απριλιόόύ 2011, για
την πρόό ληψη και την καταπόλεόμηση της εμπόριόας ανθρωό πων και για την πρόστασιόα των θύμαό των
της, καθωό ς και για την αντικαταό σταση της απόό φασης-πλαιόσιό 2002/629/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλιόόύ (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η όπόιόα ενσωματωό θηκε στην εθνικηό  νόμόθεσιόα με τό ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η ύπόχρεόωση απόκλεισμόύό  πρόσφεόρόντός εφαρμόό ζεται επιόσης όό ταν τό πρόό σωπό εις βαό ρός
τόύ όπόιόόύ εκδόό θηκε αμεταό κλητη καταδικαστικηό  απόό φαση ειόναι μεόλός τόύ διόικητικόύό , διεύθύντικόύό
ηό  επόπτικόύό  όργαό νόύ τόύ εν λόόγω πρόσφεόρόντός ηό  εόχει εξόύσιόα εκπρόσωό πησης, ληό ψης απόφαό σεων ηό
ελεόγχόύ σε αύτόό . 

Στις περιπτωό σεις εταιρειωό ν περιόρισμεόνης εύθύό νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικωό ν εταιρειωό ν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.),  και  ιδιωτικωό ν  κεφαλαιόύχικωό ν  εταιρειωό ν  (Ι.Κ.Ε.),  η  ύπόχρεόωση τόύ πρόηγόύό μενόύ εδαφιόόύ
αφόραό  τόύς διαχειριστεός. Στις περιπτωό σεις ανωνύό μων εταιρειωό ν (Α.Ε.), η εν λόόγω ύπόχρεόωση αφόραό
τόν Διεύθύό νόντα Σύό μβόύλό, καθωό ς και όό λα τα μεόλη τόύ Διόικητικόύό  Σύμβόύλιόόύ. Στις περιπτωό σεις
των σύνεταιρισμωό ν, η εν λόόγω ύπόχρεόωση αφόραό  τα μεόλη τόύ Διόικητικόύό  Σύμβόύλιόόύ.47

18.1.2 α) Ο  πρόσφεόρων εόχει αθετηό σει τις ύπόχρεωό σεις τόύ όό σόν αφόραό  στην καταβόληό  φόό ρων ηό
εισφόρωό ν κόινωνικηό ς ασφαό λισης και αύτόό  εόχει διαπιστωθειό απόό  δικαστικηό  ηό  διόικητικηό  απόό φαση με
τελεσιόδικη και δεσμεύτικηό  ισχύό , σύό μφωνα με διαταό ξεις της χωό ρας όό πόύ ειόναι εγκατεστημεόνός  ηό  την
εθνικηό  νόμόθεσιόα  
ηό /και 

β) η αναθεότόύσα αρχηό   μπόρειό  να απόδειόξει  με τα καταό λληλα μεόσα όό τι  ό  πρόσφεόρων εόχει
αθετηό σει τις ύπόχρεωό σεις τόύ όό σόν αφόραό  την καταβόληό  φόό ρων ηό  εισφόρωό ν κόινωνικηό ς ασφαό λισης.

Αν  ό  πρόσφεόρων  ειόναι  Έλληνας  πόλιότης  ηό  εόχει  την  εγκαταό στασηό  τόύ  στην  Ελλαό δα,  όι
ύπόχρεωό σεις τόύ πόύ αφόρόύό ν στις εισφόρεός κόινωνικηό ς ασφαό λισης καλύό πτόύν τόό σό την κύό ρια όό σό
και την επικόύρικηό  ασφαό λιση.

Δεν  απόκλειόεται  ό  πρόσφεόρων,  όό ταν  εόχει  εκπληρωό σει  τις  ύπόχρεωό σεις  τόύ  ειότε
καταβαό λλόντας  τόύς  φόό ρόύς  ηό  τις  εισφόρεός  κόινωνικηό ς  ασφαό λισης  πόύ  όφειόλει,
σύμπεριλαμβανόμεόνων,  καταό  περιόπτωση,  των  δεδόύλεύμεόνων  τόό κων  ηό  των  πρόστιόμων  ειότε
ύπαγόό μενός σε δεσμεύτικόό  διακανόνισμόό  για την καταβόληό  τόύς. 

18.1.2Α  Η  αναθεότόύσα  αρχηό  γνωριόζει  ηό  μπόρειό  να  απόδειόξει  με  τα  καταό λληλα  μεόσα  όό τι  εόχόύν
επιβληθειό  σε βαό ρός τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα, μεόσα σε χρόνικόό  διαό στημα δύό ό (2) ετωό ν πριν απόό  την
ημερόμηνιόα ληό ξης της πρόθεσμιόας ύπόβόληό ς πρόσφόραό ς: 
αα)  τρεις  (3)  πραό ξεις  επιβόληό ς  πρόστιόμόύ  απόό  τα  αρμόό δια  ελεγκτικαό  όό ργανα  τόύ  Σωό ματός
Επιθεωό ρησης Εργασιόας για παραβαό σεις της εργατικηό ς νόμόθεσιόας πόύ χαρακτηριόζόνται, σύό μφωνα με
την ύπόύργικηό  απόό φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όό πως εκαό στότε ισχύό ει, ως «ύψηληό ς» ηό  «πόλύό
ύψηληό ς» σόβαρόό τητας, όι όπόιόες πρόκύό πτόύν αθρόιστικαό  απόό  τρεις (3) διενεργηθεόντες ελεόγχόύς, ηό
ββ)  δύό ό  (2)  πραό ξεις  επιβόληό ς  πρόστιόμόύ  απόό  τα  αρμόό δια  ελεγκτικαό  όό ργανα  τόύ  Σωό ματός
Επιθεωό ρησης  Εργασιόας  για  παραβαό σεις  της  εργατικηό ς  νόμόθεσιόας  πόύ  αφόρόύό ν  την  αδηό λωτη
εργασιόα, όι όπόιόες πρόκύό πτόύν αθρόιστικαό  απόό  δύό ό (2) διενεργηθεόντες ελεόγχόύς. 
Οι ύπόό  αα΄ και ββ΄ κύρωό σεις πρεόπει να εόχόύν απόκτηό σει τελεσιόδικη και δεσμεύτικηό  ισχύό 48. 

18.1.3 Κατ’ εξαιόρεση, για τόύς πιό καό τω επιτακτικόύό ς λόόγόύς δημόό σιόύ σύμφεόρόντός (όό πως δημόό σιας
ύγειόας ηό  πρόστασιόας τόύ περιβαό λλόντός, όι όπόιόόι σύμπληρωό νόνται απόό  την αναθεότόύσα αρχηό ), δεν
εφαρμόό ζόνται49 όι παραό γραφόι  18.1.1 και 18.1.2. [Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυ-
νατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3]. 

18.1.4  Κατ’ εξαιόρεση, όό ταν  ό απόκλεισμόό ς  ειόναι  σαφωό ς δύσαναό λόγός, ιδιόως όό ταν μόό νό μικραό  πόσαό
των φόό ρων ηό  των εισφόρωό ν κόινωνικηό ς ασφαό λισης δεν εόχόύν καταβληθειό ηό  όό ταν ό πρόσφεόρων ενη-
μερωό θηκε σχετικαό  με τό ακριβεός πόσόό  πόύ όφειόλεται λόόγω αθεότησης των ύπόχρεωό σεωό ν τόύ όό σόν
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αφόραό  στην καταβόληό  φόό ρων ηό  εισφόρωό ν κόινωνικηό ς ασφαό λισης σε χρόό νό καταό  τόν όπόιόό δεν ειόχε
τη δύνατόό τητα να λαό βει μεότρα, σύό μφωνα με τό τελεύταιόό εδαό φιό της της περ. β' παρ. 2 τόύ αό ρθρόύ 73
ν. 4412/2016, πριν απόό  την εκπνόηό  της πρόθεσμιόας ύπόβόληό ς πρόσφόραό ς τόύ αό ρθρόύ 14 της παρόύό -
σας, δεν εφαρμόό ζεται50 η παραό γραφός 18.1.2.  [Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνα-
τότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.] 
 

18.1.5 Σε όπόιαδηό πότε απόό  τις ακόό λόύθες κατασταό σεις51: 

(α) Ο πρόσφεόρων εόχει αθετηό σει τις ισχύό όύσες ύπόχρεωό σεις τόύ πόύ πρόβλεόπόνται στην παρ. 2
τόύ αό ρθρόύ 18 τόύ ν. 4412/2016 και αφόρόύό ν ύπόχρεωό σεις πόύ απόρρεόόύν απόό  τις διαταό ξεις της
περιβαλλόντικηό ς,  κόινωνικόασφαλιστικηό ς  και  εργατικηό ς  νόμόθεσιόας,  πόύ  εόχόύν  θεσπισθειό  με  τό
διόκαιό της Ένωσης, τό εθνικόό  διόκαιό,  σύλλόγικεός σύμβαό σεις ηό  διεθνειός διαταό ξεις περιβαλλόντικόύό ,
κόινωνικόύό  και εργατικόύό  δικαιόόύ, όι όπόιόες απαριθμόύό νται στό Παραό ρτημα X τόύ Πρόσαρτηό ματός Α’
τόύ ν. 4412/2016,

(β)  Ο πρόσφεόρων τελειό  ύπόό  πτωό χεύση ηό  εόχει  ύπαχθειό  σε  διαδικασιόα  εξύγιόανσης ηό  ειδικηό ς
εκκαθαό ρισης  ηό  τελειό  ύπόό  αναγκαστικηό  διαχειόριση  απόό  εκκαθαριστηό  ηό  απόό  τό  δικαστηό ριό  ηό  εόχει
ύπαχθειό  σε  διαδικασιόα  πτωχεύτικόύό  σύμβιβασμόύό  ηό  εόχει  αναστειόλει  τις  επιχειρηματικεός  τόύ
δραστηριόό τητες ηό  εαό ν βριόσκεται σε όπόιαδηό πότε αναό λόγη καταό σταση πρόκύό πτόύσα απόό  παρόό μόια
διαδικασιόα, πρόβλεπόό μενη σε εθνικεός διαταό ξεις νόό μόύ.  Η αναθεότόύσα αρχηό  μπόρειό να μην απόκλειόει
εόναν  όικόνόμικόό  φόρεόα,  ό  όπόιόός  βριόσκεται  σε  μια  εκ  των κατασταό σεων πόύ  αναφεόρόνται  στην
παραπαό νω περιόπτωση, ύπόό  την πρόύϊ πόό θεση όό τι η αναθεότόύσα αρχηό  εόχει  απόδειόξει όό τι ό εν λόόγω
φόρεόας ειόναι σε θεόση να εκτελεόσει τη σύό μβαση, λαμβαό νόντας ύπόό ψη τις ισχύό όύσες διαταό ξεις και τα
μεότρα για τη σύνεόχιση της επιχειρηματικηό ς τόύ λειτόύργιόας (παρ. 5 αό ρθρόύ 73 τόύ ν.  4412/2016,
όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 22 τόύ ν. 4782/2021),

(γ)  Υπαό ρχόύν  επαρκωό ς  εύό λόγες ενδειόξεις  πόύ όδηγόύό ν  στό σύμπεόρασμα όό τι  ό  όικόνόμικόό ς
φόρεόας  σύνηό ψε  σύμφωνιόες  με  αό λλόύς  όικόνόμικόύό ς  φόρειός  με  στόόχό  τη  στρεόβλωση  τόύ
ανταγωνισμόύό ,

δ)  Μιόα  καταό σταση  σύό γκρόύσης  σύμφερόό ντων  καταό  την  εόννόια  τόύ  αό ρθρόύ  24  τόύ  ν.
4412/2016 δεν μπόρειό να θεραπεύθειό απότελεσματικαό  με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(ε)  Μιόα  καταό σταση  στρεόβλωσης  τόύ  ανταγωνισμόύό  απόό  την  πρόό τερη  σύμμετόχηό  των
πρόσφερόό ντων καταό  την πρόετόιμασιόα της διαδικασιόας σύό ναψης σύό μβασης, καταό  τα όριζόό μενα στό
αό ρθρό 48 τόύ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 13 τόύ ν. 4782/2021, δεν μπόρειό  να
θεραπεύθειό με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(στ) Ο πρόσφεόρων εόχει επιδειόξει σόβαρηό  ηό  επαναλαμβανόό μενη πλημμεόλεια καταό  την εκτεόλεση
όύσιωό δόύς απαιότησης στό πλαιόσιό πρόηγόύό μενης δημόό σιας σύό μβασης, πρόηγόύό μενης σύό μβασης με
αναθεότόντα φόρεόα ηό  πρόηγόύό μενης σύό μβασης παραχωό ρησης πόύ ειόχε ως απότεόλεσμα την πρόό ωρη
καταγγελιόα της πρόηγόύό μενης σύό μβασης, απόζημιωό σεις ηό  αό λλες παρόό μόιες κύρωό σεις,

(ζ)  Ο  πρόσφεόρων  εόχει  κριθειό  εόνόχός  σόβαρωό ν  ψεύδωό ν  δηλωό σεων  καταό  την  παρόχηό  των
πληρόφόριωό ν  πόύ απαιτόύό νται  για την εξακριόβωση της απόύσιόας  των λόόγων απόκλεισμόύό  ηό  την
πληό ρωση των κριτηριόων επιλόγηό ς,  εόχει  απόκρύό ψει τις  πληρόφόριόες  αύτεός  ηό  δεν ειόναι  σε θεόση να
πρόσκόμιόσει τα δικαιόλόγητικαό  πόύ απαιτόύό νται κατ’ εφαρμόγηό   τόύ αό ρθρόύ 79 τόύ ν. 4412/2016,
όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 27 τόύ ν. 4782/2021, 

(η)  Ο  πρόσφεόρων  επιχειόρησε  να  επηρεαό σει  με  αθεόμιτό  τρόό πό  τη  διαδικασιόα  ληό ψης
απόφαό σεων της αναθεότόύσας αρχηό ς, να απόκτηό σει εμπιστεύτικεός πληρόφόριόες πόύ ενδεόχεται να τόύ
απόφεόρόύν  αθεόμιτό  πλεόνεόκτημα στη  διαδικασιόα  σύό ναψης  σύό μβασης  ηό  να  παραό σχει  εξ  αμελειόας
παραπλανητικεός πληρόφόριόες πόύ ενδεόχεται να επηρεαό σόύν όύσιωδωό ς τις απόφαό σεις πόύ αφόρόύό ν
τόν απόκλεισμόό , την επιλόγηό  ηό  την αναό θεση,
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(θ)  Ο  πρόσφεόρων  εόχει  διαπραό ξει  σόβαρόό  επαγγελματικόό  παραό πτωμα,  τό  όπόιόό  θεότει  εν
αμφιβόό λω την ακεραιόό τηταό  τόύ.

18.1.6 Η αναθεότόύσα αρχηό  απόκλειόει πρόσφεόρόντα, σε όπόιόδηό πότε χρόνικόό  σημειόό καταό  τη διαό ρκεια
της  διαδικασιόας  σύό ναψης  σύό μβασης,  όό ταν  απόδεικνύό εται  όό τι  αύτόό ς  βριόσκεται,  λόόγω  πραό ξεων  ηό
παραλειόψεων τόύ, ειότε πριν ειότε καταό  τη διαδικασιόα, σε μιόα απόό  τις περιπτωό σεις των πρόηγόύό μενων
παραγραό φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.52

18.1.7 Πρόσφεόρων πόύ εμπιόπτει σε μια απόό  τις κατασταό σεις πόύ αναφεόρόνται στις παραγραό φόύς
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.553 μπόρειό  να πρόσκόμιόζει στόιχειόα πρόκειμεόνόύ να απόδειόξει όό τι τα μεότρα
πόύ  εόλαβε  επαρκόύό ν  για  να  απόδειόξόύν  την  αξιόπιστιόα  τόύ,  παρόό τι  σύντρεόχει  ό  σχετικόό ς  λόόγός
απόκλεισμόύό .  Εαό ν  τα  στόιχειόα  κριθόύό ν  επαρκηό ,  ό  εν  λόόγω  πρόσφεόρων  δεν  απόκλειόεται  απόό  τη
διαδικασιόα σύό ναψης σύό μβασης. Τα μεότρα πόύ λαμβαό νόνται απόό  τόύς πρόσφεόρόντες αξιόλόγόύό νται σε
σύναό ρτηση  με  τη  σόβαρόό τητα  και  τις  ιδιαιότερες  περισταό σεις  τόύ  πόινικόύό  αδικηό ματός  ηό  τόύ
παραπτωό ματός. Αν τα μεότρα κριθόύό ν ανεπαρκηό , γνωστόπόιειόται στόν πρόσφεόρόντα τό σκεπτικόό  της
απόό φασης αύτηό ς. Πρόσφεόρων πόύ εόχει απόκλειστειό,  με τελεσιόδικη απόό φαση, απόό  τη σύμμετόχηό  σε
διαδικασιόες σύό ναψης σύό μβασης ηό  αναό θεσης παραχωό ρησης δεν μπόρειό  να καό νει χρηό ση της ανωτεόρω
δύνατόό τητας καταό  την περιόόδό τόύ απόκλεισμόύό  πόύ όριόζεται στην εν λόόγω απόό φαση στό κραό τός -
μεόλός στό όπόιόό ισχύό ει η απόό φαση.

18.1.8  Η απόό φαση για την διαπιόστωση της επαό ρκειας ηό  μη των επανόρθωτικωό ν μεότρων καταό  την
πρόηγόύό μενη παραό γραφό εκδιόδεται σύό μφωνα με τα όριζόό μενα στις παρ. 8 και 9 τόύ αό ρθρόύ 73 τόύ ν.
4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 22 τόύ ν. 4782/2021.

18.1.9 Πρόσφεόρων πόύ τόύ εόχει επιβληθειό, με την κόινηό  ύπόύργικηό  απόό φαση τόύ αό ρθρόύ 74 τόύ ν.
4412/2016,  η  πόινηό  τόύ  απόκλεισμόύό  απόκλειόεται  αύτόδιόκαια  και  απόό  την  παρόύό σα  διαδικασιόα
σύό ναψης σύό μβασης, όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 23 τόύ ν. 4782/2021.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής54

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι  πρόσφεόρόντες  απαιτειόται  να  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό  σχετικόό  επαγγελματικόό  μητρωό ό  πόύ
τηρειόται στό κραό τός εγκαταό στασηό ς τόύς. Οι πρόσφεόρόντες πόύ ειόναι εγκατεστημεόνόι στην Ελλαό δα
απαιτειόται  να  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό  Μητρωό ό  Εργόληπτικωό ν  Επιχειρηό σεων  (Μ.Ε.Ε.Π.)  ηό  στα
Νόμαρχιακαό  Μητρωό α  στην  κατηγόριόα/  κατηγόριόες  εόργόύ  τόύ  αό ρθρόύ  12.1  της  παρόύό σας55,ηό  να
ειόναικαό τόχόι πτύχιόων Ε.Δ.Δ.Ε.  Οι πρόσφεόρόντες πόύ ειόναι εγκατεστημεόνόι  σε λόιπαό  κραό τη μεόλη της
Εύρωπαιϊκηό ς Ένωσης απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεόνόι σε αντιόστόιχα Μητρωό α τόύ Παραρτηό ματός XI
τόύ Πρόσαρτηό ματός Α΄ τόύ ν. 4412/2016.

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια56
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  Ειδικαό  όι εργόληπτικεός επιχειρηό σεις πόύ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρεόπει να ύπερβαιόνόύν τα

ανωό τατα επιτρεπταό  όό ρια ανεκτεόλεστόύ ύπόλόιόπόύ εργόλαβικωό ν σύμβαό σεων, σύό μφωνα με τα ειδικόό τερα

όριζόό μενα στό αό ρθρό 75 παργ.1 τελεύταιόό εδαό φιό και αρθ. 75 παραγ. 3 τόύν. 4412/2016.

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα57

Καό θε πρόσφεόρων πρεόπει να διαθεότει: 

 Όλόι όι  σύμμετεόχόντες όικόνόμικόιό  φόρειός  επιό  πόινηό  απόκλεισμόύό ,  πρεόπει απαραιτηό τως να εόχόύν
Τεχνικηό  και Επαγγελματικηό  ικανόό τητα πόύ απόδεικνύό εται  με την εγγραφηό  των όικόνόμικωό ν φόρεόων
στό Μ.Ε.Ε.Π. για εόργα κατηγόριόας Πρασιόνόύ και τη στελεόχωσηό  τόύς  με δασόλόόγό ηό  δασόπόό νό,  πόύ να
ειόναι εγγεγραμμεόνόι στό  Μ.Ε.Κ. ηό  να ειόναι καό τόχόι πτύχιόων Ε.Δ.Δ.Ε.,  καθωό ς και να απόδεικνύό όύν με
σχετικεός βεβαιωό σεις όό τι εόχόύν εκτελεόσει δασότεχνικαό  εόργα εκτιμωό μενης αξιόας τόύλαό χιστόν όό σης και
της  εκτιμωό μενης  αξιόας  τόύ  εόργόύ  ηό τόι  59.979,40  εύρωό  πλεόόν  Φ.Π.Α.   (π.χ.  αναδασωό σεις,  όρειναό
φύτότεχνικαό  εόργα,  εόργα  απόκαταό στασης  δασικωό ν  όικόσύστημαό των,  όρειναό  ύδρόνόμικαό ,  εόργα
δασικωό ν  φύτωριόων,  εόργα  όρεινηό ς  αντιδιαβρωτικηό ς  πρόστασιόας,  εόργα  δασικηό ς  όδόπόιιόας,
κλαδεύό σεις). Ίσης εκτιμωό μενης αξιόας  και κατηγόριόας εόργα θα πρεόπει νόμιόμως να απόδεικνύό όύν και όι
αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό φόρειός.

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης58

 Η αναθέτουσα αρχή δεν επιβάλλει απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς δια-
θεότόύν πρόό τύπα διασφαό λισης πόιόό τητας και πρόό τύπα περιβαλλόντικηό ς διαχειόρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς
 

20.1 Η  πρόσφόραό  των  διαγωνιζόμεόνων  περιλαμβαό νει  τόύς  ακόό λόύθόύς  ξεχωριστόύό ς
σφραγισμεόνόύς φακεόλόύς:
(α)  ξεχωριστόό ς σφραγισμεόνός φαό κελός, με την εόνδειξη «Δικαιόλόγητικαό  Σύμμετόχηό ς»
 (β)  ξεχωριστόό ς σφραγισμεόνός φαό κελός (κλεισμεόνός με τρόό πό πόύ δε μπόρειό  να ανόιχθειό  χωριός
να καταστειό τόύό τό αντιληπτόό  επιό πόινηό  απόκλεισμόύό ), με την εόνδειξη «Οικόνόμικηό  Πρόσφόραό », ό
όπόιόός περιεόχει τα όικόνόμικαό  στόιχειόα της πρόσφόραό ς,
σύό μφωνα με τα κατωτεόρω:

20.2 Ο σφραγισμεόνός φαό κελός «Δικαιόλόγητικαό  Σύμμετόχηό ς» πρεόπει, επιό  πόινηό  απόκλεισμόύό , να
περιεόχει59 τα ακόό λόύθα:
 - α) τό Εύρωπαιϊκόό  Eνιαιόό Έγγραφό Δημόό σιας Σύό μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
-  β) την εγγύό ηση σύμμετόχηό ς, τόύ αό ρθρόύ 15 της παρόύό σας .

20.3 Ο  σφραγισμεόνός  φαό κελός  «Οικόνόμικηό  Πρόσφόραό »  περιεόχει  τό  ύπόγεγραμμεόνό  εόντύπό
όικόνόμικηό ς πρόσφόραό ς.

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτηό ριό αναό θεσης της σύό μβασης ειόναι η «πλεόόν σύμφεόρόύσα απόό  όικόνόμικηό  αό πόψη πρόσφόραό »
μόό νό βαό σει τιμηό ς (χαμηλόό τερη τιμηό )60.
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Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής61.

Καταό  την ύπόβόληό  πρόσφόρωό ν όι όικόνόμικόιό  φόρειός ύπόβαό λλόύν τό Εύρωπαιϊκόό  Eνιαιόό  Έγγραφό
Δημόό σιας Σύό μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) τόύ αό ρθρόύ 79  τόύ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηό θηκε με τό Άρθρό 27
τόύ  ν.  4782/2021,  τό  όπόιόό  απότελειό  ενημερωμεόνη  ύπεύό θύνη  δηό λωση,  με  τις  σύνεόπειες  τόύ  ν.
1599/1986 (Α΄75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη πρός  αντικαταό σταση  των πιστόπόιητικωό ν  πόύ
εκδιόδόύν δημόό σιες αρχεός ηό  τριότα μεόρη, επιβεβαιωό νόντας όό τι ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας πληρόιό τις
ακόό λόύθες πρόύϊ πόθεόσεις:

α)  δεν  βριόσκεται  σε  μιόα  απόό  τις  κατασταό σεις  τόύ  αό ρθρόύ  18  της  παρόύό σας,
β) πληρόιό  τα σχετικαό  κριτηό ρια επιλόγηό ς τα όπόιόα εόχόύν καθόριστειό,  σύό μφωνα με τό αό ρθρό 19 της
παρόύό σας.

Ο όικόνόμικόό ς φόρεόας δύό ναται να διεύκρινιόζει τις δηλωό σεις και πληρόφόριόες πόύ παρεόχει στό ΕΕΕΣ
με σύνόδεύτικηό  ύπεύό θύνη δηό λωση, την όπόιόα ύπόβαό λλει μαζιό με τό ΕΕΕΣ, βαό σει της παρ. 9 τό Άρθρόύ
27 τόύ ν. 4782/2021.

Σε  όπόιόδηό πότε  χρόνικόό  σημειόό  καταό  τη  διαό ρκεια  της  διαδικασιόας,  μπόρειό  να  ζητηθειό  απόό  τόύς
πρόσφεόρόντες να ύπόβαό λλόύν όό λα ηό  όρισμεόνα δικαιόλόγητικαό  απόό  τα κατωτεόρω αναφερόό μενα, όό ταν
αύτόό  απαιτειόται για την όρθηό  διεξαγωγηό  της διαδικασιόας.

Καταό  την  ύπόβόληό  τόύ Ε.Ε.Ε.Σ.,  ειόναι  δύνατηό ,  με  μόό νη  την  ύπόγραφηό  τόύ  καταό  περιόπτωση
εκπρόσωό πόύ  τόύ  όικόνόμικόύό  φόρεόα,  η  πρόκαταρκτικηό  απόό δειξη  των  λόόγων  απόκλεισμόύό  πόύ
αναφεόρόνται στό αό ρθρό 18.1.1 της παρόύό σας, για τό σύό νόλό των φύσικωό ν πρόσωό πων πόύ ειόναι μεόλη
τόύ  διόικητικόύό ,  διεύθύντικόύό  ηό  επόπτικόύό  όργαό νόύ  τόύ  ηό  εόχόύν  εξόύσιόα  εκπρόσωό πησης,  ληό ψης
απόφαό σεων ηό  ελεόγχόύ σε αύτόό ν62. 

Ως  εκπρόό σωπός  τόύ  όικόνόμικόύό  φόρεόα,  για  την  εφαρμόγηό  τόύ  παρόό ντός,  νόειόται  ό  νόό μιμός
εκπρόό σωπός αύτόύό , όό πως πρόκύό πτει απόό  τό ισχύό όν καταστατικόό  ηό  τό πρακτικόό  εκπρόσωό πησηό ς τόύ
καταό  τό  χρόό νό  ύπόβόληό ς  της  πρόσφόραό ς  ηό  τό  αρμόδιόως  εξόύσιόδότημεόνό  φύσικόό  πρόό σωπό  να
εκπρόσωπειό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  για  διαδικασιόες  σύό ναψης  σύμβαό σεων  ηό  για  τη  σύγκεκριμεόνη
διαδικασιόα σύό ναψης σύό μβασης63.

Στην  περιόπτωση  ύπόβόληό ς  πρόσφόραό ς  απόό  εόνωση όικόνόμικωό ν  φόρεόων,  τό  Ε.Ε.Ε.Σ.  ύπόβαό λλεται
χωρισταό  απόό  καό θε μεόλός της εόνωσης.

Στην περιόπτωση πόύ πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς  φόρεόας δηλωό νει  στό  Ε.Ε.Ε.Σ.  την πρόό θεσηό  τόύ για
αναό θεση ύπεργόλαβιόας, ύπόβαό λλει μαζιό με τό δικόό  τόύ Ε.Ε.Ε.Σ. και τό Ε.Ε.Ε.Σ. τόύ ύπεργόλαό βόύ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ, βάσει της παρ.
9 το Άρθρου 27 του ν. 4782/2021.

Τό δικαιόωμα σύμμετόχηό ς και όι όό ρόι και πρόύϊ πόθεόσεις σύμμετόχηό ς  όό πως  όριόζόνται στην παρόύό σα
διακηό ρύξη, κριόνόνται καταό  την ύπόβόληό  της πρόσφόραό ς, καταό  την ύπόβόληό  των δικαιόλόγητικωό ν τόύ
παρόό ντός αό ρθρόύ, σύό μφωνα με τό αό ρθρό 5 (α και β) της παρόύό σας, καθωό ς και καταό  τη σύό ναψη της
σύό μβασης σύό μφωνα με τό αό ρθρό 8.1 της παρόύό σας. Αν στις ειδικεός διαταό ξεις πόύ διεόπόύν την εόκδόσηό
τόύς δεν πρόβλεόπεται χρόό νός ισχύό ός των δικαιόλόγητικωό ν, αύταό  θεωρόύό νται εόγκύρα εφόό σόν φεόρόύν
ημερόμηνιόα  εόκδόσης64 πριν  απόό  την  ημερόμηνιόα  ύπόβόληό ς  των  δικαιόλόγητικωό ν  της  σχετικηό ς
πρόό σκλησης.  Οι εόνόρκες βεβαιωό σεις πόύ τύχόό ν  πρόσκόμιόζόνται  για αναπληό ρωση δικαιόλόγητικωό ν
πρεόπει επιόσης να φεόρόύν ημερόμηνιόα .πριν απόό  την ημερόμηνιόα ύπόβόληό ς των δικαιόλόγητικωό ν της
πρόό σκλησης65.

Οι μεμόνωμεόνόι πρόσφεόρόντες πρεόπει να ικανόπόιόύό ν όό λες τις απαιτηό σεις των αό ρθρων 18 και 19 της
παρόύό σας. Στην περιόπτωση ενωό σεων όικόνόμικωό ν φόρεόων, η πληό ρωση των απαιτηό σεων τόύ αό ρθρόύ
18 και της καταλληλόό τητας για την αό σκηση της επαγγελματικηό ς δραστηριόό τητας τόύ αό ρθρόύ 19.1
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πρεόπει να ικανόπόιόύό νται απόό  καό θε μεόλός της εόνωσης για την κατηγόριόα/ κατηγόριόες τόύ αό ρθρόύ
12.1 της παρόύό σας,  στην/στις όπόιόα/  όπόιόες  καό θε μεόλός της εόνωσης σύμμετεόχει.  Η πληό ρωση των
απαιτηό σεων  της  όικόνόμικηό ς  και  χρηματόόικόνόμικηό ς  επαό ρκειας  και  της  τεχνικηό ς  και
επαγγελματικηό ς ικανόό τητας τόύ αό ρθρόύ 19.2 και 19.3, αντιόστόιχα, αρκειό να ικανόπόιειόται αθρόιστικαό
απόό  τα μεόλη της εόνωσης.

Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  δεν  ύπόχρεόύό νται  να  ύπόβαό λλόύν  δικαιόλόγητικαό  ηό  αό λλα  απόδεικτικαό
στόιχειόα, αν και στό μεότρό πόύ η αναθεότόύσα αρχηό  εόχει τη δύνατόό τητα να λαμβαό νει τα πιστόπόιητικαό
ηό  τις σύναφειός πληρόφόριόες απεύθειόας μεόσω πρόό σβασης σε εθνικηό  βαό ση δεδόμεόνων σε όπόιόδηό πότε
κραό τός - μεόλός της Ένωσης, η όπόιόα διατιόθεται δωρεαό ν, όό πως εθνικόό  μητρωό ό σύμβαό σεων, εικόνικόό
φαό κελό επιχειόρησης, ηλεκτρόνικόό  σύό στημα απόθηό κεύσης εγγραό φων ηό  σύό στημα πρόεπιλόγηό ς. 

Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεν ύπόχρεόύό νται να ύπόβαό λόύν δικαιόλόγητικαό , όό ταν η αναθεότόύσα αρχηό  πόύ
εόχει αναθεόσει τη σύό μβαση διαθεότει ηό δη τα δικαιόλόγητικαό  αύταό .

Ο  πρόσωρινόό ς  αναό δόχός,  κατόό πιν  σχετικηό ς  ηλεκτρόνικηό ς  πρόό σκλησης απόό  την αναθεότόύσα αρχηό ,
ύπόβαό λλει τα ακόό λόύθα δικαιόλόγητικαό , καταό  τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 5 της παρόύό σας66:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Για  τις  περιπτωό σεις  τόύ  αό ρθρόύ  18.1.1  τόύ  παρόό ντός,  απόό σπασμα  πόινικόύό  μητρωό όύ,  ηό ,
ελλειόψει  αύτόύό ,  ισόδύναό μόύ εγγραό φόύ πόύ εκδιόδεται  απόό  αρμόό δια δικαστικηό  ηό  διόικητικηό
αρχηό  τόύ κραό τόύς μεόλόύς  ηό  της χωό ρας όό πόύ ειόναι εγκατεστημεόνός ό πρόσφεόρων,  απόό  τό
όπόιόό πρόκύό πτει όό τι πληρόύό νται αύτεός όι απαιτηό σεις. Η ύπόχρεόωση πρόσκόό μισης τόύ ως αό νω
απόσπαό σματός αφόραό  και στα πρόό σωπα πόύ όριόζόνται στα τεόσσερα τελεύταιόα εδαό φια τόύ
αό ρθρόύ 18.1.1  τόύ παρόό ντός.

 

22.1.2 Για τις περιπτωό σεις τόύ αό ρθρόύ 18.1.2 τόύ παρόό ντός:

β1) Απόδεικτικόό  ασφαλιστικηό ς ενημερόό τητας απόό  τόύς αρμόό διόύς ασφαλιστικόύό ς φόρειός τόύ
όικειόόύ κραό τόύς μεόλόύς ηό  χωό ρας.67

Οι όικόνόμικόιό  φόρειός- φύσικαό  πρόό σωπα ύπόβαό λλόύν βεβαιόωση τόύ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ/ΓΕΩΤΕΕ
ηό  αό λλόύ  τύχόό ν  ασφαλιστικόύό  όργανισμόύό  όό πόύ  ειόναι  ασφαλισμεόνόι  για  την  καό λύψη  κύό ριας  και
επικόύρικηό ς ασφαό λισηό ς τόύς.

Οι εγκατεστημεόνες στην Ελλαό δα όικόνόμικόιό  φόρειός  ύπόβαό λλόύν απόδεικτικόό  ασφαλιστικηό ς
ενημερόό τητας (κύό ριας και επικόύρικηό ς  ασφαό λισης) για τό πρόσωπικόό  τόύς με σχεόση εξαρτημεόνης
εργασιόας  (ΤΣΜΕΔΕ για  τόύς  ασφαλισμεόνόύς  –  μεόλη  τόύ  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  τό  λόιπόό  πρόσωπικόό ).  Δεν
απότελόύό ν  απόό δειξη  ενημερόό τητας  της  πρόσφεόρόύσας  εταιριόας,  απόδεικτικαό  ασφαλιστικηό ς
ενημερόό τητας  των φύσικωό ν πρόσωό πων- εργόληπτωό ν πόύ στελεχωό νόύν τό πτύχιόό της εταιριόας ως
εταιόρόι.  Οι  αλλόδαπόιό  πρόσφεόρόντες (φύσικαό  και  νόμικαό  πρόό σωπα),  πόύ δεν ύπόβαό λόύν τα αό νω
απόδεικτικαό , ύπόβαό λλόύν ύπεύό θύνη δηό λωση περιό  τόύ όό τι δεν απασχόλόύό ν πρόσωπικόό , για τό όπόιόό
ύπαό ρχει ύπόχρεόωση ασφαό λισης σε ημεδαπόύό ς ασφαλιστικόύό ς όργανισμόύό ς.  Αν απασχόλόύό ν τεότόιό
πρόσωπικόό , πρεόπει να ύπόβαό λλόύν σχετικόό  απόδεικτικόό  ασφαλιστικηό ς ενημερόό τητας.

β2)  Απόδεικτικόό  φόρόλόγικηό ς  ενημερόό τητας   απόό  την  αρμόό δια  αρχηό  τόύ  όικειόόύ  κραό τόύς
μεόλόύς ηό  χωό ρας. 

Οι όικόνόμικόιό φόρειός ύπόβαό λλόύν απόδεικτικόό  της αρμόό διας Δ.Ο.Υ. 68

Οι  αλλόδαπόιό  πρόσφεόρόντες  ύπόβαό λλόύν  ύπεύό θύνη  δηό λωση  περιό  τόύ  όό τι  δεν  εόχόύν
ύπόχρεόωση  καταβόληό ς  φόό ρων  στην  Ελλαό δα.  Σε  περιόπτωση  πόύ  εόχόύν  τεότόια  ύπόχρεόωση,
ύπόβαό λλόύν σχετικόό  απόδεικτικόό  της όικειόας Δ.Ο.Υ.

22.1.2Α Για τις περιπτωό σεις  τόύ αό ρθρόύ 18.1.2Α της παρόύό σας,  πιστόπόιητικόό  απόό  τη Διεύό θύνση
Πρόγραμματισμόύό  και  Σύντόνισμόύό  της  Επιθεωό ρησης  Εργασιακωό ν  Σχεόσεων,  απόό  τό  όπόιόό  να
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πρόκύό πτόύν όι πραό ξεις επιβόληό ς πρόστιόμόύ πόύ εόχόύν εκδόθειό  σε βαό ρός τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα σε
χρόνικόό  διαό στημα  δύό ό  (2)  ετωό ν  πριν  απόό  την  ημερόμηνιόα  ληό ξης  της  πρόθεσμιόας  ύπόβόληό ς
πρόσφόραό ς.  

22.1.3 Για τις περιπτωό σεις τόύ αό ρθρόύ 18.1.5 τόύ παρόό ντός:

Για την περιόπτωση β’69, πιστόπόιητικόό  πόύ εκδιόδεται απόό  την αρμόό δια δικαστικηό  ηό  διόικητικηό
αρχηό  τόύ  όικειόόύ  κραό τόύς  μεόλόύς  ηό  χωό ρας.   Ειδικόό τερα  για  τόύς  όικόνόμικόύό ς  φόρειός  πόύ  ειόναι
εγκατεστημεόνόι  στην  Ελλαό δα,  τα  πιστόπόιητικαό  όό τι  δεν  τελόύό ν  ύπόό  πτωό χεύση,  πτωχεύτικόό
σύμβιβασμόό  ηό  ύπόό  αναγκαστικηό  διαχειόριση  ηό  όό τι  δεν  εόχόύν  ύπαχθειό  σε  διαδικασιόα  εξύγιόανσης,
εκδιόδόνται απόό  τό αρμόό διό πρωτόδικειόό της εόδρας τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα. Τό πιστόπόιητικόό   όό τι τό
νόμικόό  πρόό σωπό  δεν  εόχει  τεθειό  ύπόό  εκκαθαό ριση  με  δικαστικηό  απόό φαση  εκδιόδεται  απόό  τό  όικειόό
Πρωτόδικειόό  της  εόδρας  τόύ  όικόνόμικόύό  φόρεόα,  τό  δε  πιστόπόιητικόό  όό τι  δεν  εόχει  τεθειό  ύπόό
εκκαθαό ριση με απόό φαση των εταιόρων εκδιόδεται απόό  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  σύό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις,
ως καό θε φόραό  ισχύό όύν. Οι όικόνόμικόιό  φόρειός δεν πρόσκόμιόζόύν πιστόπόιητικόό  περιό  μη θεόσεως σε
εκκαθαό ριση. Ειδικαό  η μη αναστόληό  των επιχειρηματικωό ν δραστηριότηό των τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα,
για τόύς εγκατεστημεόνόύς στην Ελλαό δα όικόνόμικόύό ς φόρειός, απόδεικνύό εται μεόσω της ηλεκτρόνικηό ς
πλατφόό ρμας της Ανεξαό ρτητης Αρχηό ς Δημόσιόων Εσόό δων70. 

Για τις περιπτωό σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’71,  ύπεύό θύνη δηό λωση τόύ πρόσφεόρόντός,72  όό τι δεν
σύντρεόχόύν στό πρόό σωπόό  τόύ όι όριζόό μενόι λόόγόι απόκλεισμόύό 73. 

Για  την  περιόπτωση  θ’74,  πιστόπόιητικόό  αρμόό διας  αρχηό ς.  Για  τόύς  εγκατεστημεόνόύς  στην
Ελλαό δα  όικόνόμικόύό ς  φόρειός,  πρόσκόμιόζεται  πιστόπόιητικόό  τόύ  Τ.Ε.Ε.,  ηό  τόύ  αντιόστόιχόύ
επιμελητηριόόύ  (όό ταν  αύτόό  εόχει  πειθαρχικεός  εξόύσιόες  επιό  των  μελωό ν  τόύ)  περιό  μη  διαό πραξης
παραπτωό ματός, για τό όπόιόό επιβληό θηκε πειθαρχικηό  πόινηό . Τα Γραφειόα / Εταιρειόες Μελετωό ν, καθωό ς
και τα φύσικαό  πρόό σωπα-μελετητεός, ανεξαό ρτητα απόό  την χωό ρα εγκαταό στασης (Ελλαό δα ηό  αλλόδαπηό ),
τα όπόιόα δεν ύπόό κεινται στόύς αό νω πειθαρχικόύό ς φόρειός, ύπόβαό λόύν πιστόπόιητικόό  τόύ φόρεόα στόν
όπόιόό  ύπόό κεινται,  εφόό σόν αύτόό ς  εόχει  πειθαρχικεός  εξόύσιόες στα μεόλη τόύ, διαφόρετικαό  ύπόβαό λόύν
ύπεύό θύνη  δηό λωση  όό τι:  α)  δεν  ύπαό ρχει  πειθαρχικόό ς  φόρεόας  και  β)  δεν  εόχόύν  διαπραό ξει  σόβαρόό
επαγγελματικόό  παραό πτωμα. 

22.1.4 Αν τό κραό τός μεόλός ηό  χωό ρα δεν εκδιόδει εόγγραφα ηό  πιστόπόιητικαό  πόύ να καλύό πτόύν όό λες τις
περιπτωό σεις  πόύ  αναφεόρόνται  ως  αό νω,  ύπόό  22.1.1,  22.1.2  και  22.1.3  περ.  β',  τό  εόγγραφό  ηό  τό
πιστόπόιητικόό  μπόρειό να αντικαθιόσταται απόό  εόνόρκη βεβαιόωση ηό , στα κραό τη μεόλη ηό  στις χωό ρες όό πόύ
δεν πρόβλεόπεται εόνόρκη βεβαιόωση, απόό  ύπεύό θύνη δηό λωση τόύ ενδιαφερόμεόνόύ ενωό πιόν αρμόό διας
δικαστικηό ς  ηό  διόικητικηό ς  αρχηό ς,  σύμβόλαιόγραό φόύ  ηό  αρμόό διόύ  επαγγελματικόύό  ηό  εμπόρικόύό
όργανισμόύό  τόύ κραό τόύς μεόλόύς ηό  της χωό ρας όό πόύ ειόναι εγκατεστημεόνός ό όικόνόμικόό ς φόρεόας.

Οι αρμόό διες δημόό σιες αρχεός παρεόχόύν, όό πόύ κριόνεται αναγκαιόό, επιόσημη δηό λωση στην όπόιόα
αναφεόρεται όό τι δεν εκδιόδόνται τα εν λόόγω εόγγραφα ηό  τα πιστόπόιητικαό  ηό  όό τι τα εόγγραφα αύταό  δεν
καλύό πτόύν όό λες τις περιπτωό σεις πόύ αναφεόρόνται ανωτεόρω.  

Αν  διαπιστωθειό  με  όπόιόνδηό πότε  τρόό πό  όό τι,  στην  εν  λόόγω  χωό ρα  εκδιόδόνται  τα  ύπόό ψη
πιστόπόιητικαό , η πρόσφόραό  τόύ διαγωνιζόό μενόύ απόρριόπτεται.

22.1.5 Για την περιόπτωση τόύ αό ρθρόύ 18.1.10 της παρόύό σας, ύπεύό θύνη δηό λωση τόύ πρόσφεόρόντός
όό τι δεν εόχει εκδόθειό σε βαό ρός τόύ απόό φαση απόκλεισμόύό  σύό μφωνα με τό αό ρθρό 74 τόύ ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Πρός απόό δειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τόύς :

(α) Όσόν αφόραό  την  καταλληλόό τητα για την  αό σκηση  της επαγγελματικηό ς  δραστηριόό τητας,  όι  πρόσφεόρόντες  πόύ ειόναι
εγκατεστημεόνόι  στην  Ελλαό δα  ύπόβαό λλόύν  βεβαιόωση  εγγραφηό ς  στό  Μ.Ε.ΕΠ75 για  εόργα  κατηγόριόας  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  και  να
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προκύπτει ότι είναι στελεχωμένοι με δασολόγο ή δασοπόνο εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ ,  ή το πτυχίο Ε.Δ.Δ.Ε για
δασοτεχνικά έργα . 

(β) Οι πρόσφεόρόντες πόύ ειόναι εγκατεστημεόνόι  σε λόιπαό  κραό τη μεόλη της Εύρωπαιϊκηό ς Ένωσης πρόσκόμιόζόύν τις δηλωό σεις
και πιστόπόιητικαό  πόύ περιγραό φόνται στό Παραό ρτημα XI τόύ Πρόσαρτηό ματός Α τόύ ν. 4412/2016.

(γ) Οι πρόσφεόρόντες πόύ ειόναι εγκατεστημεόνόι σε κραό τός μεόλός τόύ Εύρωπαιϊκόύό  Οικόνόμικόύό  Χωό ρόύ (Ε.Ο.Χ) ηό  σε τριότες
χωό ρες πόύ εόχόύν ύπόγραό ψει και κύρωό σει τη ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόύ η ύπόό  αναό θεση δημόό σια σύό μβαση καλύό πτεται απόό  τα
Παραρτηό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεός σημειωό σεις τόύ σχετικόύό  με την Ένωση Πρόσαρτηό ματός I της ως αό νω Σύμφωνιόας,
ηό  σε τριότες χωό ρες πόύ δεν εμπιόπτόύν στην πρόηγόύό μενη  περιόπτωση και εόχόύν σύναό ψει διμερειός ηό  πόλύμερειός σύμφωνιόες με
την  Ένωση  σε  θεόματα  διαδικασιωό ν  αναό θεσης  δημόσιόων  σύμβαό σεων,   πρόσκόμιόζόύν  πιστόπόιητικόό  αντιόστόιχόύ
επαγγελματικόύό  ηό  εμπόρικόύό  μητρωό όύ. Στην περιόπτωση πόύ χωό ρα δεν τηρειό τεότόιό μητρωό ό, τό εόγγραφό ηό  τό πιστόπόιητικόό
μπόρειό να αντικαθιόσταται απόό  εόνόρκη βεβαιόωση ηό , στα κραό τη - μεόλη ηό  στις χωό ρες όό πόύ δεν πρόβλεόπεται εόνόρκη βεβαιόωση,
απόό  ύπεύό θύνη  δηό λωση  τόύ  ενδιαφερόμεόνόύ  ενωό πιόν  αρμόό διας  δικαστικηό ς  ηό  διόικητικηό ς  αρχηό ς,  σύμβόλαιόγραό φόύ  ηό
αρμόό διόύ  επαγγελματικόύό  ηό  εμπόρικόύό  όργανισμόύό  της  χωό ρας  καταγωγηό ς  ηό  της  χωό ρας  όό πόύ  ειόναι  εγκατεστημεόνός  ό
όικόνόμικόό ς φόρεόας όό τι δεν τηρειόται τεότόιό μητρωό ό και όό τι ασκειό τη δραστηριόό τητα τόύ αό ρθρόύ 21 της παρόύό σας.
Τα ως αό νω δικαιόλόγητικαό  ύπόό  α), β) και γ) γιόνόνται απόδεκταό , εφόό σόν εόχόύν εκδόθειό  εόως τριαό ντα (30) εργαό σιμες ημεόρες
πριν απόό  την ύπόβόληό  τόύς, εκτόό ς αν σύό μφωνα με τις ειδικόό τερες διαταό ξεις αύτωό ν φεόρόύν σύγκεκριμεόνό χρόό νό ισχύό ός  76

22.2.2  Η Οικόνόμικηό  και χρηματόόικόνόμικηό  επαό ρκεια δεν απαιτειόται να απόδεικνύό εται 77. 

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απόδεικνύό εται ως ακόλόύό θως 78:

Οι   όικόνόμικόιό  φόρειός  πόύ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηό  διαθεότόύν
πιστόπόιητικόό  απόό  όργανισμόύό ς  πιστόπόιόησης  πόύ  σύμμόρφωό νόνται  με  τα  εύρωπαιϊκαό  πρόό τύπα
πιστόπόιόησης,  καταό  την εόννόια  τόύ Παραρτηό ματός  VII τόύ Πρόσαρτηό ματός Α΄  τόύ ν.  4412/2016,
μπόρόύό ν  να  πρόσκόμιόζόύν  στις  αναθεότόύσες  αρχεός  πιστόπόιητικόό  εγγραφηό ς  εκδιδόό μενό  απόό  την
αρμόό δια αρχηό  ηό  τό πιστόπόιητικόό  πόύ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόησης, καταό  τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παραό γραφό 22.2.5 τόύ παρόό ντός αό ρθρόύ.
   Οι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  προς  απόδειξη  της  τεχνικής  και  επαγγελματικής
ικανότητας να διαθέτουν :
      Έγγραφό  δημόό σιας ύπηρεσιόας απόό  όό πόύ να πρόκύό πτει η  πιστόπόιημεόνη εμπειριόα στό αντικειόμενό

εόργα δασικωό ν φύτωριόων, φύτότεχνικαό  εόργα  πόύ να βεβαιωό νει την εκτεόλεση αντιόστόιχων εόργων
ιδιόόύ αντικειμεόνόύ.

22.2.4  Δικαιόλόγητικαό  για  πρόό τύπα  διασφαό λισης  πόιόό τητας  και  πρόό τύπα  περιβαλλόντικηό ς
διαχειόρισης79 δεν απαιτόύό νται.

22.2.5 Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόύ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσημόύς  καταλόόγόύς  ηό  διαθεότόύν
πιστόπόιητικόό  απόό  όργανισμόύό ς  πιστόπόιόησης  πόύ  σύμμόρφωό νόνται  με  τα  εύρωπαιϊκαό  πρόό τύπα
πιστόπόιόησης,  καταό  την εόννόια  τόύ  Παραρτηό ματός  VII  τόύ  Πρόσαρτηό ματός  Α'  τόύ  ν.  4412/2016,
μπόρόύό ν,  για  την  εκαό στότε  σύό μβαση,  να  ύπόβαό λλόύν  στις  αναθεότόύσες  αρχεός  πιστόπόιητικόό
εγγραφηό ς  εκδιδόό μενό απόό  την αρμόό δια  αρχηό  ηό  τό πιστόπόιητικόό  πόύ εκδιόδεται  απόό  τόν αρμόό διό
όργανισμόό  πιστόπόιόησης.
Στα πιστόπόιητικαό  αύταό  αναφεόρόνται τα δικαιόλόγητικαό  βαό σει των όπόιόων εόγινε η εγγραφηό  των εν
λόόγω όικόνόμικωό ν φόρεόων στόν επιόσημό καταό λόγό ηό  η πιστόπόιόηση και η καταό ταξη στόν εν λόόγω
καταό λόγό. 
Η πιστόπόιόύό μενη εγγραφηό  στόύς επιόσημόύς καταλόό γόύς απόό  τόύς αρμόό διόύς όργανισμόύό ς ηό  τό
πιστόπόιητικόό ,  πόύ  εκδιόδεται  απόό  τόν  όργανισμόό  πιστόπόιόησης,  σύνισταό  τεκμηό ριό
καταλληλόό τητας όό σόν αφόραό  τις απαιτηό σεις πόιότικηό ς επιλόγηό ς, τις όπόιόες καλύό πτει ό επιόσημός
καταό λόγός ηό  τό πιστόπόιητικόό .
Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόύ ειόναι εγγεγραμμεόνόι  σε επιόσημόύς καταλόό γόύς απαλλαό σσόνται απόό
την ύπόχρεόωση ύπόβόληό ς των δικαιόλόγητικωό ν πόύ αναφεόρόνται στό πιστόπόιητικόό  εγγραφηό ς
τόύς.

- 26 -





22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιόπτωση  νόμικόύό  πρόσωό πόύ,  ύπόβαό λλόνται  ηλεκτρόνικαό ,  στόν  φαό κελό  “Δικαιόλόγητικαό
Πρόσωρινόύό  Αναδόόχόύ”, τα νόμιμόπόιητικαό  εόγγραφα απόό  τα όπόιόα πρόκύό πτει η εξόύσιόα ύπόγραφηό ς
τόύ νόμιόμόύ εκπρόσωό πόύ.

Εαό ν ό πρόσφεόρων ειόναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύό στασης,
2.  Αντιόγραφό τόύ ισχύό όντός καταστατικόύό  με τό ΦΕΚ στό όπόιόό εόχόύν δημόσιεύτειό  όό λες όι  μεόχρι
σηό μερα τρόπόπόιηό σεις αύτόύό  ηό  επικύρωμεόνό αντιόγραφό κωδικόπόιημεόνόύ καταστατικόύό  (εφόό σόν
ύπαό ρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόιόό εόχει δημόσιεύτειό τό πρακτικόό  ΔΣ εκπρόσωό πησης τόύ νόμικόύό  πρόσωό πόύ,
4.  Πρακτικόό  Δ.Σ  περιό  εόγκρισης  σύμμετόχηό ς  στό  διαγωνισμόό ,  στό  όπόιόό  μπόρειό  να  περιεόχεται  και
εξόύσιόδόό τηση  (εφόό σόν  αύτόό  πρόβλεόπεται  απόό  τό  καταστατικόό  τόύ  ύπόψηφιόόύ  αναδόόχόύ)  για
ύπόγραφηό  και ύπόβόληό  πρόσφόραό ς σε περιόπτωση πόύ δεν ύπόγραό φει ό ιόδιός ό νόό μιμός εκπρόό σωπός
τόύ  φόρεόα  την  πρόσφόραό  και  τα  λόιπαό  απαιτόύό μενα  εόγγραφα  τόύ  διαγωνισμόύό  και  όριόζεται
σύγκεκριμεόνό αό τόμό,
5. Πιστόπόιητικόό  αρμόό διας δικαστικηό ς ηό  διόικητικηό ς αρχηό ς περιό τρόπόπόιηό σεων τόύ καταστατικόύό  /
μη  λύό σης  της  εταιρειόας,  τό  όπόιόό  πρεόπει  να  εόχει  εκδόθειό  τό  πόλύό  τρειός  (3)  μηό νες  πριν  απόό  την
ημερόμηνιόα ύπόβόληό ς πρόσφόρωό ν.

Εαό ν ό πρόσφεόρων ειόναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντιόγραφό  τόύ  καταστατικόύό  με  όό λα  τα  μεόχρι  σηό μερα  τρόπόπόιητικαό ,  ηό  φωτόαντιόγραφό
επικύρωμεόνόύ, απόό  δικηγόό ρό, κωδικόπόιημεόνόύ καταστατικόύό , εφόό σόν ύπαό ρχει
2.  Πιστόπόιητικαό  αρμόό διας  δικαστικηό ς  ηό  διόικητικηό ς  αρχηό ς  περιό  των  τρόπόπόιηό σεων  τόύ
καταστατικόύό
Σε περιόπτωση εγκαταό στασης τόύς στην αλλόδαπηό , τα δικαιόλόγητικαό  σύό στασηό ς τόύς εκδιόδόνται με
βαό ση την ισχύό όύσα νόμόθεσιόα της χωό ρας πόύ ειόναι εγκατεστημεόνα, απόό  την όπόιόα και εκδιόδεται τό
σχετικόό  πιστόπόιητικόό .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1  Ο πρόσφεόρων αναφεόρει στην πρόσφόραό  τόύ τό τμηό μα της σύό μβασης πόύ πρότιόθεται να ανα-
θεόσει ύπόό  μόρφηό  ύπεργόλαβιόας σε τριότόύς, καθωό ς και τόύς ύπεργόλαό βόύς πόύ πρότειόνει. 

23.2   Η  τηό ρηση  των  ύπόχρεωό σεων  της  παρ.  2  τόύ  αό ρθρόύ  18  τόύ  ν.  4412/2016  απόό  ύπεργό -
λαό βόύς δεν αιόρει την εύθύό νη τόύ κύριόόύ αναδόόχόύ.

23.3  .................................................................... 80

23.4     Αν τό(α) τμηό μα(τα) της σύό μβασης, τό(α) όπόιόό(α) ό πρόσφεόρων πρότιόθεται να αναθεόσει ύπόό
μόρφηό  ύπεργόλαβιόας σε τριότόύς, ύπερβαιόνει τό πόσόστόό  τόύ τριαό ντα τόις εκατόό  (30%)81  της σύνόλι-
κηό ς αξιόας της σύό μβασης, η αναθεότόύσα αρχηό :

α) επαληθεύό ει ύπόχρεωτικαό  τη σύνδρόμηό  των λόόγων απόκλεισμόύό  τόύ αό ρθρόύ 18 της παρόύό -
σας για τόύς ύπεργόλαό βόύς με τό  Ε.Ε.Ε.Σ., 

β) απαιτειό ύπόχρεωτικαό  απόό  τόν πρόσφεόρόντα να αντικαταστηό σει εόναν ύπεργόλαό βό, όό ταν απόό
την ως αό νω επαληό θεύση πρόκύό πτει όό τι σύντρεόχόύν λόόγόι απόκλεισμόύό  τόύ.
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Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για  τη  διεξαγωγηό  τόύ  διαγωνισμόύό  εόχόύν  εκδόθειό  όι  πιό  καό τω  γνωμόδότηό σεις   και
απόφαό σεις82:

Η ύπ' αριθμ. πρωτ. 85362/14-07-2021 απόό φαση τόύ Αν.  Διεύθύντηό  Σύντόνισμόύό  και Επιθεωό ρησης
Δασωό ν Αττικηό ς.

Για την παρόύό σα διαδικασιόα εόχει εκδόθειό η απόό φαση με αρ.πρωτ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/48913/1515/20-05-
2021 (ΑΔΑ: 99ΠΗ4653Π8-ΦΣΖ) για την αναό ληψη ύπόχρεόωσης/εόγκριση διαό θεσης πιόστωσης για τό
όικόνόμικόό  εότός  2021  και  καταχωό ρηση  στό  βιβλιόό  εγκριόσεων  και  εντόλωό ν  πληρωμηό ς  της  Δ.Ο.Υ.
(σύμπληρωό νεται και ό αριθμόό ς της απόό φασης εόγκρισης της πόλύετόύό ς αναό ληψης σε περιόπτωση πόύ η
δαπαό νη εκτειόνεται σε περισσόό τερα τόύ ενόό ς όικόνόμικαό  εότη, σύό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόύ π.δ
80/2016)83.

                   Αθηό να,   08   - 07- 2021

             (Τόό πός – Ημερόμηνιόα)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

   Ο Σύνταό κτης                     H Aν. Διεύθύό ντρια 

                                                                                                                              Αναδασωό σεων Αττικηό ς 

Στύλιανηό  Σεραφειόμ                       Ιωαό ννα Βεόρδη

    Δασόπόό νός                                                                                                                Δασόλόόγός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την ύπ' αριθμ. πρωτ. 85362/14-07-2021 απόό φαση84 
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1

 Καταό  την εόννόια της περ. 29 της παρ. 1 τόύ αό ρθρόύ 2 τόύ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε
με την Παρ.2 Άρθρό 141 τόύ ν. 4782/2021.
2 Αναγραό φεται ό κωδικόό ς ταύτόπόιόησης της διατιθεόμενης πιόστωσης (π.χ. κωδικόό ς εναό ριθμόύ εόργόύ στό ΠΔΕ ηό  κωδικόό ς
πιόστωσης  τόύ  τακτικόύό  πρόύϊ πόλόγισμόύό  τόύ  φόρεόα  ύλόπόιόησης).  Σε  περιόπτωση  σύγχρηματόδότόύό μενων  εόργων  απόό
πόό ρόύς  της  Εύρωπαιϊκηό ς  Ένωσης,  αναγραό φεται  και  ό  τιότλός  τόύ  Επιχειρησιακόύό  Πρόγραό μματός  τόύ  ΕΣΠΑ  ηό  αό λλόύ
σύγχρηματόδότόύό μενόύ απόό  πόόρόύς ΕΕ πρόγραό μματός στό πλαιόσιό τόύ όπόιόόύ ειόναι ενταγμεόνό τό δημόπρατόύό μενό εόργό.
3 Μεόσω της εόγγραφης ενημεόρωσης. 
4 Πρβ.  αό ρθρό  122  τόύ  ν.  4412/2016.  Η  πρόκηό ρύξη  σύό μβασης  περιλαμβαό νει  κατ'  ελαό χιστόν  τις
πληρόφόριόες πόύ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Γ΄ τόύ Παραρτηό ματός V τόύ Πρόσαρτηό ματός Α΄ τόύ ν.
4412/2016. Επισημαιόνεται όό τι, μεόχρι την εόκδόση τύπόπόιημεόνόύ εντύό πόύ πρόκηό ρύξης σύό μβασης για
σύμβαό σεις  καό τω  των  όριόων,  όι  αναθεότόύσες  αρχεός,  μπόρόύό ν  να  χρησιμόπόιόύό ν  τό  αντιόστόιχό
τύπόπόιημεόνό  εόντύπό  “Πρόκηό ρύξη  Σύό μβασης”,  αντλωό ντας  τό  απόό  τη  διαδρόμηό
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμόρφωό νόνταό ς  τό
αναλόόγως.
5Σε  περιόπτωση  πόύ  ειόναι  δύνατηό  η  με  ηλεκτρόνικόό  μεόσό  ελεύό θερη,  αό μεση  πληό ρης  και  δωρεαό ν  πρόό σβαση  των
ενδιαφερόμεόνων στη σύγγραφηό  ύπόχρεωό σεων  και στα λόιπαό  εόγγραφα της σύό μβασης, θα πρεόπει να πρόσδιόριόζεται στην
παρόύό σα διακηό ρύξη η ηλεκτρόνικηό  διεύό θύνση στην όπόιόα  διατιόθεται  η εν λόόγω τεκμηριόωση.  Στην περιόπτωση αύτηό  δεν
ύπαό ρχει πρόό βλεψη για δαπαό νη αναπαραγωγηό ς των τεύχωό ν τόύ διαγωνισμόύό .
6Όταν η αναθεότόύσα αρχηό  πρότιόθεται να εφαρμόό σει την παρ. 2 τόύ αό ρθρόύ 21 τόύ ν. 4412/2016, αναφεόρόνται, στό παρόό ν
αό ρθρό της διακηό ρύξης, τα μεότρα πρόστασιόας τόύ εμπιστεύτικόύό  χαρακτηό ρα των πληρόφόριωό ν, τα όπόιόα απαιτόύό νται, και
τόν τρόό πό με τόν όπόιόό ειόναι δύνατηό  η πρόό σβαση στα σχετικαό  εόγγραφα.  Ενδεικτικαό , λ.χ., η αναθεότόύσα αρχηό  θα μπόρόύό σε
να αναφεόρει όό τι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,  τα ανωτέρω έγγραφα .....  ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά.  Οι  οικονομικοί
φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.  Για τον σκοπό αυτό,  κατά την παραλαβή των
εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 
7 Σύμπληρωό νεται  απόό  την Αναθεότόύσα Αρχηό  με  σαφηό νεια  σύγκεκριμεόνη  ημερόμηνιόα  (  “εγκαιόρως,  ηό τόι  ως την...  ),  πρός
απόφύγηό  όιασδηό πότε σύό γχύσης και αμφιβόλιόας.
8 Σύμπληρωό νεται ημεόρα πόύ καθόριόζει η αναθεότόύσα αρχηό  καταό  τρόό πό ωό στε όό λόι όι ενδιαφερόό μενόι όικόνόμικόιό φόρειός να
μπόρόύό ν να λαό βόύν γνωό ση όό λων των αναγκαιόων πληρόφόριωό ν για την καταό ρτιση των πρόσφόρωό ν.
9 Σύό μφωνα με τό αό ρθρό 18 της παρόύό σας.
10 Σκόό πιμό ειόναι η επιστρoφηό  της σφραγισμεόνης πρόσφόραό ς να λαό βει χωό ρα μεταό  την απόό φαση εόγκρισης τόύ πρακτικόύό  τόύ
αό ρθρόύ 4.1. (ζ) της παρόύό σας και της παρεόλεύσης τόύ δικαιωό ματός ύπόβόληό ς εόνστασης , σύό μφωνα με τα όριζόό μενα στό
αό ρθρό 4.3 της παρόύό σας. Μεόχρι τόό τε η πρόσφόραό  διακρατειόται σφραγισμεόνη στην Επιτρόπηό  Διαγωνισμόύό . 
11 Σημειωό νεται όό τι ό Αριθμόό ς πτύχιόόύ, η Κατηγόριόα και η Ταό ξη τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα αναγραό φεται, ειότε στό Μεόρός ΙΙ :
Πληρόφόριόες σχετικαό  με τόν όικόνόμικόό  φόρεόα (εγγραφηό  σε επιόσημό καταό λόγό), ειότε στό Μεόρός IV : Κριτηό ρια Επιλόγηό ς.
12Σύμπληρωό νόνται  αό λλες  τύπικεός  πρόύϊ πόθεόσεις  πόύ τύχόό ν  απαιτειό  η  αναθεότόύσα αρχηό .  Εαό ν  όόχι,  διαγραό φεται  η  φραό ση
“καθωό ς και”.
13 Όταν εφαρμόό ζεται τό αό ρθρό 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρωό τα εόλεγχός όικόνόμικωό ν πρόσφόρωό ν – εόλεγχός όμαλόό τητας και
ακόλόύό θως εόλεγχός δικαιόλόγητικωό ν σύμμετόχηό ς). Αν η αναθεότόύσα αρχηό  επιλεόξει να μην εφαρμόό ζει τό αό ρθρό 101 παρ. 1,
πρόσαρμόό ζει αναλόόγως την ακόλόύθόύό μενη διαδικασιόα (αό ρθρό 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).
14Όταν εφαρμόό ζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 τόύ αό ρθρόύ 95 τόύ ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόό ζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2
τόύ αό ρθρόύ 95 ηό  τα αό ρθρα 124-126 τόύ ν. 4412/2016, γιόνόνται όι αναγκαιόες πρόσαρμόγεός στη Διακηό ρύξη.
15Επισημαιόνεται  όό τι  αν η αναθεότόύσα αρχηό  θεωρηό σει  όό τι  πρόσφόρεός  φαιόνόνται  ασύνηό θιστα χαμηλεός,  απαιτειό  απόό  τόύς
όικόνόμικόύό ς  φόρειός  να  εξηγηό σόύν  την  τιμηό  ηό  τό  κόό στός  πόύ  πρότειόνόύν  στην  πρόσφόραό  τόύς,  εντόό ς  απόκλειστικηό ς
πρόθεσμιόας,  καταό  ανωό τατό  όόριό  δεόκα  ημερωό ν  απόό  την  κόινόπόιόηση  της  σχετικηό ς  πρόό σκλησης.  Στην  περιόπτωση  αύτηό
εφαρμόό ζόνται τα αό ρθρα 88 και 89 τόύ ν. 4412/2016.
16 Σύό μφωνα με τό αό ρθρό 103 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016, η πρόθεσμιόα δεν μπόρειό  να ειόναι μικρόό τερη των δεόκα ( 10 ) όύό τε
μεγαλύό τερη των ειόκόσι ( 20 ) ημερωό ν απόό  την κόινόπόιόηση της σχετικηό ς εόγγραφης ειδόπόιόησης στόν πρόσωρινόό  αναό δόχό.
17 Με την επιφύό λαξη των παρ. 7 και 8 τόύ αό ρθρόύ 78 τόύ ν. 4412/2016 ( ληό ψη επανόρθωτικωό ν μεόσων ).
18 Στό εν λόόγω σημειόό της διακηό ρύξης, πρεόπει να πρόσδιόριόζεται ό τόό πός (πχ. στα γραφειόα της αναθεότόύσας αρχηό ς), καθωό ς
και  τό χρόνικόό  διαό στημα εντόό ς  τόύ όπόιόόύ  όό σόι  ύπεόβαλαν παραδεκτεός  πρόσφόρεός  μπόρόύό ν  να λαμβαό νόύν γνωό ση των
δικαιόλόγητικωό ν κατακύό ρωσης πόύ κατατεόθηκαν,  δηλ. εντόό ς ... εργαό σιμων ημερωό ν απόό  την ημερόμηνιόα πόύ κόινόπόιηό θηκε
σε αύτόύό ς, επιό απόδειόξει, η απόό φαση κατακύό ρωσης.
19 Η περιόπτωση αύτηό  πρόστιόθεται  στη Διακηό ρύξη μόό νό  στις  περιπτωό σεις  εκειόνες,  στις  όπόιόες  πρόβλεόπεται  ύπόχρεόωση
πρόσύμβατικόύό  ελεόγχόύ, σύό μφωνα με τα άρθρα 35 και 36 τόύ ν. 4129/2013, αό λλως διαγραό φεται.

20

 Η φραό ση  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013”  πρόστιόθεται στη διακηό ρύξη
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μόό νό  στις  περιπτωό σεις  εκειόνες,  στις  όπόιόες  πρόβλεόπεται  ύπόχρεόωση  πρόσύμβατικόύό  ελεόγχόύ,
σύό μφωνα με τα αό ρθρα 35 και 36 τόύ ν. 4129/2013, αό λλως διαγραό φεται.
21 Επισημαιόνεται  όό τι  τα  δικαιόλόγητικαό  τόύ  αό ρθρόύ  80  τόύ  ν.  4412/2016  ύπόβαό λλόνται
επικαιρόπόιημεόνα απόό  τόν πρόσωρινόό  αναό δόχό,  εόπειτα απόό  σχετικηό  πρόό σκληση της αναθεότόύσας
αρχηό ς, μόνο στην περιόπτωση τόύ πρόσύμβατικόύό  ελεόγχόύ ηό  της αό σκησης πρόδικαστικηό ς πρόσφύγηό ς
και  ενδιόκων  μεόσων  καταό  της  απόό φασης  κατακύό ρωσης (πρβ.  αό ρθρό  105  παρ.  3  περ.  γ'  τόύ  ν.
4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε απόό  την περ. 26 τόύ αό ρθρόύ 107 τόύ ν. 4497/2017 (Α' 171). 
22 Η απόό φαση κατακύό ρωσης κόινόπόιειόται στόν πρόσωρινόό  αναό δόχό: α) στην περιόπτωση ύπόβόληό ς
επικαιρόπόιημεόνων  δικαιόλόγητικωό ν,  μεταό  τόν  εόλεγχό  αύτωό ν  καταό  τό  αό ρθρό  8.1,  και  β)  στην
περιόπτωση  πόύ  δεν  απαιτειόται  η  ύπόβόληό  αύτωό ν,  μεταό  την  όλόκληό ρωση  τόύ  ελεόγχόύ  των
δικαιόλόγητικωό ν τόύ πρόσωρινόύό  αναδόόχόύ καταό  τό αό ρθρό 5 της παρόύό σας και την αό πρακτη παό ρόδό
της πρόθεσμιόας αό σκησης πρόδικαστικηό ς πρόσφύγηό ς.
23 Σύό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόύ π.δ 80/2016 “Αναό ληψη ύπόχρεωό σεων απόό  τόύς διαταό κτες” ( Α΄ 145 ): “ Οι διακηρύξεις,
οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για  λογαριασμό  των  φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης  αναφέρουν
απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά
βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επιόσης, σύό μφωνα με τό αό ρθρό 12 παρ. 2 γ) τόύ ιόδιόύ π.δ : “Διακηρύξεις,
όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
είναι άκυρες,  εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ.  2 του
παρόντος. "
24 Επισημαιόνεται όό τι με τό  αό ρθρό 118 παρ. 25 τόύ ν. 4472/2017 (Α 74) πρόβλεόπεται όό τι: "25. Mε την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και 40 του
ν.  3316/2005,  που διατηρήθηκαν σε  ισχύ με την περίπτωση 40 της  παρ.  1  του άρθρου 377 του ν.
4412/2016".
25 Απόό  1-1-2017 τεόθηκε σε ισχύό  τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με τό αό ρθρό 13 τόύ όπόιόόύ καταργηό θηκε τό
π.δ 113/2010.
26 Τιόθεται  μόό νό  εφόό σόν  πρόό κειται  για  σύγχρηματόδότόύό μενό  εόργό  απόό  πόό ρόύς  της  Εύρωπαιϊκηό ς
Ένωσης.
27 Τιόθεται μόό νό εφόό σόν επιλεγειό η διενεόργεια κληό ρωσης για τη σύγκρόό τηση σύλλόγικωό ν όργαό νων.
28Τό  πόσόό  των  απρόό βλεπτων  δαπανωό ν  επαναύϊ πόλόγιόζεται  καταό  την  ύπόγραφηό  της  σύό μβασης,  αναό λόγα  με  την
πρόσφερθειόσα εόκπτωση, ωό στε να διατηρειόται η εν λόόγω πόσόστιαιόα αναλόγιόα τόύ 9% επιό της δαπαό νης εργασιωό ν με ΓΕ&ΟΕ,
σύό μφωνα με την παραό γραφό 3 τόύ αό ρθρόύ 156 ν. 4412/2016. 
29Πρβλ. αό ρθρό 6 παρ. 7 τόύ ν. 4412/2016.
30 Σε περιόπτωση πόύ περιλαμβαό νόνται τύχόό ν  δικαιωό ματα πρόαιόρεσης,  διαμόρφωό νεται αναλόόγως η
εκτιμωό μενη αξιόα της σύό μβασης και τό παρόό ν αό ρθρό (πρβ. αό ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόύ ν.
4412/2016).
31 Εφόό σόν  πρόό κειται  για  σύό μβαση  σύγχρηματόδότόύό μενη  (απόό   κόνδύό λια  της  Ε.Ε.)  πρεόπει  να
αναφεόρεται  και  τό  Μεότρό  απόό  τό  όπόιόό  χρηματόδότειόται.  Πρεόπει  να  αναφεόρεται  η  εξασφαό λιση
χρηματόδόό τησης της σύό μβασης (αρ 45 παρ 8 σημειόό Α5 τόύ ν. 4412/2016).
32 Να αναφερθειό εαό ν γιόνόνται δεκτεός εναλλακτικεός πρόσφόρεός και να σύμπληρωθόύό ν τα αναφερόό μενα
στό αό ρθρό 57 παρ 2 τόύ ν. 4412/2016. Άλλως, να σύμπληρωθειό  «δεν γιόνόνται δεκτεός».
33 Πρβ. αό ρθρό 91 παρ. 1 περ. (ε) τόύ ν. 4412/2016. Αν, ωστόό σό, στην παραό γραφό 13.3 της παρόύό σας η
αναθεότόύσα αρχηό  εόχει  σύμπληρωό σει  όό τι  γιόνόνται δεκτεός  εναλλακτικεός  πρόσφόρεός,  η  παραό γραφός
13.4 διαγραό φεται . 
34 Οριόζεται ό χρόό νός απόό  την αναθεότόύσα αρχηό , κατ΄εκτιόμηση των ιδιαιτερότηό των της διαδικασιόας.
Για τόν καθόρισμόό  τόύ χρόό νόύ ισχύό ός της πρόσφόραό ς, πρβ. αό ρθρό 97 παρ 3 τόύ ν. 4412/2016.   
35 Η πρόθεσμιόα παραλαβηό ς των πρόσφόρωό ν καθόριόζεται σύό μφωνα με τό αό ρθρό 27 τόύ ν. 4412/2016 .
36  Πρότειόνεται όι  αναθεότόύσες αρχεός  να όριόζόύν την ημερόμηνιόα  απόσφραό γισης των πρόσφόρωό ν
μεταό  την  παρεόλεύση  τριωό ν  εργασιόμων  ημερωό ν  απόό  την  καταληκτικηό  ημερόμηνιόα  ύπόβόληό ς  των
πρόσφόρωό ν, πρόκειμεόνόύ να εόχει πρόσκόμιστειό  απόό  τόύς σύμμετεόχόντες και η πρωτόό τύπη εγγύό ηση
σύμμετόχηό ς, σύό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 3.5. περ. β της παρόύό σας.
37 Τό πόσόστόό  της εγγύό ησης σύμμετόχηό ς δεν μπόρειό  να ύπερβαιόνει τό 2% της εκτιμωό μενης αξιόας της
σύό μβασης, χωριός τό Φ.Π.Α., με αναό λόγη στρόγγύλόπόιόηση (αό ρθρό 72 παρ. 1 περ. α εδαό φιό πρωό τό τόύ
ν. 4412/2016). 
38 Πρβ. αό ρθρό 72 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε  με την περ. 4 τόύ αό ρθρόύ 107 τόύ ν.
4497/2017 (Α' 171).





39 Δεν απαιτειόται εγγύό ηση καληό ς εκτεόλεσης για σύμβαό σεις αξιόας ιόσης ηό  κατωό τερης απόό  τό πόσόό  των
20.000 εύρωό , εκτόό ς αν αό λλως όριόζεται στα εόγγραφα της σύό μβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τριότό τόύ
ν. 4412/2016).
40 Άρθρό 72 παρ. 1 περ. δ’ τόύ ν. 4412/2016. Η εγγύό ηση καληό ς εκτεόλεσης καλύό πτει και την παρόχηό
ισόό πόσης  πρόκαταβόληό ς  πρός  τόν  αναό δόχό,  χωριός  να  απαιτειόται  η  καταό θεση  εγγύό ησης
πρόκαταβόληό ς.  Στις  περιπτωό σεις  πόύ  απόό  την  πρόκηό ρύξη  πρόβλεόπεται  μεγαλύό τερό  ύό ψός
πρόκαταβόληό ς, αύτηό  λαμβαό νεται με την καταό θεση απόό  τόν αναό δόχό εγγύό ησης πρόκαταβόληό ς πόύ θα
καλύό πτει  τη  διαφόραό  μεταξύό  τόύ  πόσόύό  της  εγγύό ησης  καληό ς  εκτεόλεσης  και  τόύ  πόσόύό  της
καταβαλλόό μενης πρόκαταβόληό ς.
41 Τα γραμμαό τια σύό στασης χρηματικηό ς παρακαταθηό κης τόύ Ταμειόόύ Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων,
για  την  παρόχηό  εγγύηό σεων  σύμμετόχηό ς  και  καληό ς  εκτεόλεσης  (εγγύόδότικηό  παρακαταθηό κη)
σύστηό νόνται σύό μφωνα με την ειδικηό  νόμόθεσιόα πόύ  διεόπει αύτόό  και ειδικόό τερα βαό σει τόύ αό ρθρόύ 4
τόύ  π.δ  της  30  Δεκεμβριόόύ  1926/3  Ιανόύαριόόύ  1927  (“Περιό  σύσταό σεως  και  απόδόό σεως
παρακαταθηκωό ν και καταθεόσεων παραό  τω Ταμειόω Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων”). Πρβλ. τό με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εόγγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
42 Πρβλ. ύπόσημειόωση για πρόκηό ρύξη σύό μβασης στό αό ρθρό 2.1 της παρόύό σας.
43Σύό μφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 τόύ αό ρθρόύ 377 τόύ ν. 4412/2016, εξακόλόύθειό η
ύπόχρεόωση  δημόσιόεύσης  της  περιόληψης  της  πρόκηό ρύξης  σε  μιόα  ημερηό σια  εφημεριόδα  της
πρωτεύό όύσας με πανελληό νια κύκλόφόριόα, πόύ πρόβλεόπεται στό αό ρθρό 12 παρ. 1 τόύ ν. 3316/2005
μεόχρι και την 31η Δεκεμβριόόύ 2017 (πρβ. παρ. 10  τόύ αό ρθρόύ 379 τόύ ν. 4412/2016), καθωό ς και σε
μιόα ημερηό σια εφημεριόδα της πρωτεύό όύσας τόύ νόμόύό ,  στόν όπόιόό πρόό κειται να κατασκεύαστειό  τό
εόργό,τό όπόιόό αφόραό  η μελεότη ηό  η ύπηρεσιόα, ηό  της εόδρας της Περιφεόρειας, αν στην εόδρα τόύ νόό μόύ
δεν  εκδιόδεται  ημερηό σια  εφημεριόδα  ηό  αν  τό  εόργό  θα  εκτελεστειό  σε  περισσόό τερόύς  νόμόύό ς,  πόύ
πρόβλεόπεται στό ιόδιό αό ρθρό 12 τόύ ν. 3316/2005 μεόχρι την 31η Δεκεμβριόόύ 2020 (πρβ. παρ. 12 τόύ
αό ρθρόύ 379 τόύ ν. 4412/2016). 
44 Πρβ. Άρθρό 25 τόύ ν. 4412/2016. Επισημαιόνεται όό τι όι αναθεότόύσες αρχεός δεν μπόρόύό ν να καλόύό ν
σύγκεκριμεόνες ταό ξεις/ πτύχιόα τόύ Μητρωό όύ Μελετητωό ν/ Γραφειόων Μελετωό ν. 
45 Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 τόύ αό ρθρόύ 91 τόύ ν. 4412/2016.
46  Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόύ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκε με τό αό ρθρό 107 περ. 6 τόύ ν.
4497/2017. Επισημαιόνεται όό τι όι αναθεότόύσες αρχεός πρεόπει να πρόσαρμόό ζόύν τό σχετικόό  πεδιόό τόύ
Μεόρόύς  τόύ  Ε.Ε.Ε.Σ.  και  ειδικόό τερα,  αντιό  της  αναφόραό ς  σε  “τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση” ,
δεδόμεόνης  της  ως  αό νω  νόμόθετικηό ς  μεταβόληό ς,  να  θεότόύν  τη  φραό ση  “αμετάκλητη  καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετικηό  δηό λωση τόύ όικόνόμικόύό  φόρεόα στό Ε.Ε.Ε.Σ.  αφόραό  μόό νό σε  αμεταό κλητες
καταδικαστικεός απόφαό σεις.
47 Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 τελεύταιόα δύό ό εδαό φια τόύ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκαν με τό αό ρθρό
107 περ. 7 τόύ ν. 4497/2017.
48  Πρβ. αό ρθρό 73 παρ. 2 περιόπτωση γ' τόύ ν. 4412/2016 , η όπόιόα πρόστεόθηκε με τό αό ρθρό 39 τόύ ν.
4488/2017. 
49  Επισημαιόνεται  όό τι  η  πρόό βλεψη  για  παρεόκκλιση  απόό  τόν  ύπόχρεωτικόό  απόκλεισμόό  απότελειό

δύνατόό τητα της αναθεότόύσας αρχηό ς (πρβλ. 73 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016). 
50 Ομόιόως με την πρόηγόύό μενη σημειόωση. 
51 Οι λόόγόι της παραγραό φόύ 18.1.5 απότελόύό ν δύνητικόύό ς λόόγόύς απόκλεισμόύό  σύό μφωνα με τό αό ρθρό
73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταό  σύνεόπεια, η αναθεότόύσα αρχηό  δύό ναται να επιλεόξει εόναν, περισσόό τερόύς,
όό λόύς ηό  ενδεχόμεόνως και κανεόναν απόό  τόύς λόόγόύς απόκλεισμόύό  της παρ. 18.1.5, σύνεκτιμωό ντας τα
ιδιαιότερα χαρακτηριστικαό  της ύπόό  αναό θεση σύό μβασης (εκτιμωό μενη αξιόα αύτηό ς, ειδικεός περισταό σεις
κλπ),  με  σχετικηό  πρόό βλεψη  στό  παρόό ν  σημειόό  της  διακηό ρύξης.  Επισημαιόνεται  όό τι,  σε  περιόπτωση
επιλόγηό ς  όπόιόύδηό πότε  δύνητικόύό  λόόγόύ  απόκλεισμόύό  της  παρ.  18.1.5  και  πρόό βλεψης  τόύ  στην
παρόύό σα διακηό ρύξη, η αναθεότόύσα αρχηό  απόκλειόει  τόν όικόνόμικόό  φόρεόα (με την επιφύό λαξη των
παρ. 7 εόως 9 τόύ αρ. 73 τόύ ν. 4412/2016), στό πρόό σωπό τόύ όπόιόόύ σύντρεόχει ό σύγκεκριμεόνός
λόόγός  απόκλεισμόύό .  Επισημαιόνεται  όό τι  η  επιλόγηό  της  αναθεότόύσας  αρχηό ς  για  τόύς  λόόγόύς
απόκλεισμόύό  της  παραγραό φόύ  18.1.5  διαμόρφωό νει  αντιστόιόχως  τό  Εύρωπαιϊκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό
Σύό μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  και τα απόδεικτικαό  μεόσα τόύ αό ρθρόύ 22 τόύ παρόό ντός.  Σε  περιόπτωση πόύ η
αναθεότόύσα αρχηό  δεν επιλεόξει καό πόιόν απόό  τόύς λόόγόύς απόκλεισμόύό  της παρ. 18.1.5, διαγραό φεται τό
περιεχόό μενό των σχετικωό ν λόόγων απόκλεισμόύό  της παραγραό φόύ και δεν σύμπληρωό νεται αντιόστόιχα
και τα απόδεικτικαό  μεόσα.





52 Πρβλ.  αό ρθρό  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  όπόιόα  πρόστεόθηκε  με  τό  αό ρθρό  107  περ.  9  τόύ  ν.
4497/2017. 

53 Η αναφόραό  στην παρ. 18.1.5 τιόθεται εφόό σόν η αναθεότόύσα αρχηό  επιλεόξει καό πόιόν απόό  τόύς λόόγόύς
απόκλεισμόύό  της παραγραό φόύ αύτηό ς.
54 Επισημαιόνεται όό τι όό λα τα κριτηό ρια πόιότικηό ς επιλόγηό ς, πλην της καταλληλόό τητας για την αό σκηση
επαγγελματικηό ς δραστηριόό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε σύνδύασμόό  με τό αρ. 77 τόύ ν. 4412/2016), ειόναι
πρόαιρετικαό  για  την  αναθεότόύσα  αρχηό  και  πρεόπει  να  σχετιόζόνται  και  να  ειόναι  αναό λόγα  με  τό
αντικειόμενό  της  σύό μβασης  (αό ρθρό  75  παρ.  1  τόύ  ν.  4412/2016).  Σε  καό θε  περιόπτωση,  πρεόπει  να
διαμόρφωό νόνται  καταό  τρόό πό,  ωό στε  να  μην  περιόριόζεται  δύσαναό λόγα  η  σύμμετόχηό  των
ενδιαφερόό μενων όικόνόμικωό ν φόρεόων στόύς διαγωνισμόύό ς. Καταό  τό σταό διό τόύ πρόσδιόρισμόύό  των
κριτηριόων  καταλληλόό τητας  των  ύπόψηφιόων,  ειόναι  αναγκαιόό  να  τηρόύό νται  απόό  τις  αναθεότόύσες
αρχεός, όι θεμελιωό δεις ενωσιακεός αρχεός, ιδιόως η αρχηό  της ιόσης μεταχειόρισης των σύμμετεχόό ντων, της
απόφύγηό ς  των διακριόσεων,  της  διαφαό νειας  και  της  αναό πτύξης  τόύ  ελεύό θερόύ  ανταγωνισμόύό .  Τα
κριτηό ρια  επιλόγηό ς  τόύ  αό ρθρόύ  19.1  εόως  19.3  εξεταό ζόνται  καταό  τη  διαδικασιόα  ελεόγχόύ  της
καταλληλόό τητας τόύ πρόσφεόρόντός να εκτελεόσει τη σύό μβαση (κριτηό ρια “on/off”). 

55 Επισημαιόνεται όό τι όι αναθεότόύσες αρχεός δεν μπόρόύό ν να καλόύό ν σύγκεκριμεόνες ταό ξεις/ πτύχιόα τόύ
Μητρωό όύ Μελετητωό ν/ Γραφειόων Μελετωό ν. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016, όι
όπόιόες  πρόστεόθηκαν  με  τό  αό ρθρό  119  παρ.  5  περ.   α'  &  ε',  αντιόστόιχα,  τόύ  ν.  4472/2017,  σε
σύνδύασμόό  με τό αό ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόύ ν. 4412/2016.
56 Οι αναθεότόύσες αρχεός μπόρόύό ν να επιβαό λλόύν απαιτηό σεις πόύ να διασφαλιόζόύν όό τι όι όικόνόμικόιό
φόρειός  διαθεότόύν  την  αναγκαιόα  όικόνόμικηό  και  χρηματόδότικηό  ικανόό τητα  για  την  εκτεόλεση  της
σύό μβασης.  Όλες όι  απαιτηό σεις πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό της
σύό μβασης (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελεύταιόό εδαό φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016) . Οι εν λόόγω
απαιτηό σεις καθόριόζόνται περιγραφικαό  στό παρόό ν σημειόό.
57 Οι αναθεότόύσες αρχεός μπόρόύό ν να επιβαό λλόύν απαιτηό σεις πόύ να διασφαλιόζόύν όό τι όι όικόνόμικόιό
φόρειός  διαθεότόύν  την  αναγκαιόα  τεχνικηό  και  επαγγελματικηό  ικανόό τητα  για  την  εκτεόλεση  της
σύό μβασης.  Όλες όι  απαιτηό σεις πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό της
σύό μβασης  (πρβ.  αό ρθρό  75  παρ.  1  τελεύταιόό  εδαό φιό  και  αρ.  75  παρ.  4  τόύ  ν.  4412/2016).  Πιό
σύγκεκριμεόνα,  η  αναθεότόύσα  αρχηό  περιγραό φει,  στό  παρόό ν  σημειόό,  τις  απαιτηό σεις  τεχνικηό ς  και
επαγγελματικηό ς  ικανόό τητας,  αναό λόγα με  την  ύπόό  αναό θεση  μελεότη.  Ειδικαό  ως πρός  την  απαιότηση
στελεόχωσης της επιχειόρησης, η αναθεότόύσα αρχηό  αναφεόρει περιγραφικαό  τα επαγγελματικαό  πρόσόό ντα
(εμπειριόα, πτύχιόα, κλπ) των απαιτόύό μενων για τη σύγκεκριμεόνη σύό μβαση μελετητωό ν. Για τόν τρόό πό
απόό δειξης της στελεόχωσης, πρβλ. αό ρθρό 22.2.3 της παρόύό σας.
58 Πρόαιρετικηό  επιλόγηό .  Η παρ. 19.4 τιόθεται καταό  διακριτικηό  εύχεόρεια της αναθεότόύσας αρχηό ς και
σύμπληρωό νεται εφόό σόν πρόβλεόπεται σύό μφωνα με τό αό ρθρό 82 τόύ ν. 4412/2016. Επαναλαμβαό νεται
όό τι όό λες όι απαιτηό σεις πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό της σύό μβασης
(αό ρθρό 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
59 Επισημαιόνεται  όό τι  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  όφειόλει  να  εκτύπωό νει  /  αναπαραό γει  τό  αρχειόό  των
Δικαιόλόγητικωό ν Σύμμετόχηό ς σε αναλόγικηό  μόρφηό , τό όπόιόό και ύπόγραό φεται με φύσικηό  ύπόγραφηό
και επισύναό πτεται στόν (ύπό)φακεόλό της πρόσφόραό ς «Δικαιόλόγητικαό  Σύμμετόχηό ς».
60  Εφισταό ται η πρόσόχηό  των αναθετόύσωό ν αρχωό ν στό όό τι, σύό μφωνα με τό αό ρθρό 86 παρ. 6. τόύ ν.
4412/2016, στις διαδικασιόες σύό ναψης δημόό σιας σύό μβασης εκπόό νησης μελετωό ν (πληό ρόύς μελεότης ηό
επιμεόρόύς σταδιόων αύτηό ς), όι αναθεότόύσες αρχεός μπόρόύό ν να χρησιμόπόιόύό ν την τιμηό  ηό  τό κόό στός ως
μόναδικόό  κριτηό ριό αναό θεσης μόό νό εφόό σόν σύντρεόχει μιόα απόό  τις παρακαό τω περιπτωό σεις, και κατόό πιν
γνωό μης τόύ αρμόό διόύ τεχνικόύό  σύμβόύλιόόύ της αναθεότόύσας αρχηό ς: α) όό ταν δεν απαιτόύό νται τεχνικαό
στόιχειόα αό λλα, πεόραν των ηό δη περιεχόμεόνων στό Φαό κελό Δημόό σιας Σύό μβασης, όό πως καταό  κύό ριό λόόγό
στις περιπτωό σεις τόπόγραφικωό ν μελετωό ν ηό  γεωτεχνικωό ν ερεύνωό ν ηό  β) όό ταν περιεόχόνται στό Φαό κελό
Δημόό σιας Σύό μβασης επαρκηό  τεχνικαό  στόιχειόα, ιδιόως εγκεκριμεόνες μελεότες πρόηγόύό μενων σταδιόων και
ειόναι σε ισχύό  εκδόθειόσα Α.Ε.Π.Ο. ηό  γ) όό ταν πρόό κειται για μελεότη μικρόύό  ηό  απλόύό  εόργόύ ηό  εόργόύ χωριός
αβεβαιόό τητες ως πρός την τεχνικηό  λύό ση ηό   δ) όό ταν πρόό κειται περιό  μελετωό ν πόύ, καταό  τις ισχύό όύσες
πρόδιαγραφεός, εκπόνόύό νται σε εόνα σταό διό και των όπόιόων η εόγκριση δεν πρόύϊ πόθεότει κανενόό ς ειόδόύς
αδειόδόό τηση ηό  θεσμόθετημεόνη διαδικασιόα δημόό σιας διαβόύό λεύσης, όό πως ιδιόως των τόπόγραφικωό ν,
κύκλόφόριακωό ν και όικόνόμικωό ν.





61 Ως πρός τόν τρόό πό ύπόβόληό ς  των απόδεικτικωό ν  μεόσων τόύ παρόό ντός αό ρθρόύ,  τα όπόιόα  εόχόύν
σύνταχθειό/  παραχθειό  απόό  τόύς ιόδιόύς τόύς όικόνόμικόύό ς  φόρειός  πρβλ.  αό ρθρό 8 παρ. 3 της με αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.
62 Επισημαιόνεται όό τι η ανωτεόρω δύνατόό τητα εναπόό κειται στη διακριτικηό  εύχεόρεια τόύ όικόνόμικόύό
φόρεόα.  Εξακόλόύθειό  να ύφιόσταται  η  δύνατόό τητα να ύπόγραό φεται  τό Ε.Ε.Ε.Σ.  απόό  τό σύό νόλό των
φύσικωό ν  πρόσωό πων πόύ αναφεόρόνται  στα  τελεύταιόα  δύό ό  εδαό φια  τόύ αό ρθρόύ  73 παρ.  1  τόύ   ν.
4412/2016, όό πως τρόπόπόιηό θηκαν με τό αό ρθρό 107 περ. 7 τόύ ν. 4497/2017.
63 Πρβλ. αό ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόιόό πρόστεόθηκε με τό αό ρθρό 107 περ. 13 τόύ ν. 4497/2017.
64 Η εν λόόγω πρόθεσμιόα απόσκόπειό  στην ύπόβόληό  επιόκαιρων απόδεικτικωό ν μεόσων. Η αναθεότόύσα
αρχηό  δύό ναται,  εαό ν  στις  ειδικεός  διαταό ξεις  πόύ  διεόπόύν  την  εόκδόσηό  τόύς,  δεν  πρόβλεόπεται  χρόό νός
ισχύό ός τόύς, να θεόσει με τη διακηό ρύξη σύγκεκριμεόνό χρόνικόό  διαό στημα σε σχεόση με την ημερόμηνιόα
ύπόβόληό ς των δικαιόλόγητικωό ν, εντόό ς τόύ όπόιόόύ πρεόπει να εκδιόδόνται (πχ. εντόό ς ενόό ς μηνόό ς).
65 Ομόιόως με την πρόηγόύό μενη ύπόσημειόωση.
66 Εφισταό ται  η  πρόσόχηό  των  αναθετόύσωό ν  αρχωό ν  στό  όό τι  πρεόπει  να  ζητειόται  η  πρόσκόό μιση
δικαιόλόγητικωό ν πρός απόό δειξη μόό νό των λόόγων απόκλεισμόύό  και των κριτηριόων επιλόγηό ς πόύ εόχόύν
τεθειό στην παρόύό σα διακηό ρύξη. Επισημαιόνεται, περαιτεόρω, όό τι, η αναθεότόύσα αρχηό  δύό ναται, καταό  τό
αρ. 79 παρ. 5 τόύ ν. 4412/2016, να ζητειό απόό  πρόσφεόρόντες, σε όπόιόδηό πότε χρόνικόό  σημειόό καταό  τη
διαό ρκεια της διαδικασιόας, να ύπόβαό λλόύν όό λα ηό  όρισμεόνα δικαιόλόγητικαό , όό ταν αύτόό  απαιτειόται για
την όρθηό  διεξαγωγηό  της διαδικασιόας.
67 Λαμβανόμεόνόύ ύπόό ψη τόύ σύό ντόμόύ, σε πόλλεός περιπτωό σεις, χρόό νόύ ισχύό ός των πιστόπόιητικωό ν
ασφαλιστικηό ς  ενημερόό τητας  πόύ  εκδιόδόνται  απόό  τόύς  ημεδαπόύό ς  ασφαλιστικόύό ς  φόρειός,  όι
όικόνόμικόιό  φόρειός μεριμνόύό ν να απόκτόύό ν εγκαιόρως πιστόπόιητικαό  τα όπόιόα να καλύό πτόύν και τόν
χρόό νό  ύπόβόληό ς  της  πρόσφόραό ς,  σύό μφωνα  με  τα  ειδικόό τερα  όριζόό μενα  στό  αό ρθρό  104  τόύ  ν.
4412/2016, πρόκειμεόνόύ να τα ύπόβαό λλόύν, εφόό σόν αναδειχθόύό ν πρόσωρινόιό  αναό δόχόι. Τα εν λόόγω
πιστόπόιητικαό  ύπόβαό λλόνται  μαζιό  με  τα  ύπόό λόιπα  απόδεικτικαό  μεόσα  τόύ  αό ρθρόύ  22  απόό  τόν
πρόσωρινόό  αναό δόχό.
68 Πρβλ. όμόιόως πρόηγόύό μενη ύπόσημειόωση.
69 Εφόό σόν η αναθεότόύσα αρχηό  την επιλεόξει ως λόόγό απόκλεισμόύό .
70 Με  εκτύό πωση  της  καρτεόλας  “Στόιχειόα  Μητρωό όύ/  Επιχειόρησης”,  όό πως  αύταό  εμφανιόζόνται  στό
taxisnet.
71 Εφόό σόν η αναθεότόύσα αρχηό  τις επιλεόξει, όό λες ηό  καό πόια/ες εξ αύτωό ν, ως λόόγόύς απόκλεισμόύό .
72  Οι ύπεύό θύνες δηλωό σεις τόύ παρόό ντός τεύό χόύς φεόρόύν φύσικηό  ύπόγραφηό .
73             Επισημαιόνεται όό τι η αναθεότόύσα αρχηό , εφόό σόν μπόρεόσει να απόδειόξει, με καταό λληλα μεόσα,
όό τι σύντρεόχει καό πόια απόό  τις περιπτωό σεις αύτεός, απόκλειόει όπόιόνδηό πότε όικόνόμικόό  φόρεόα απόό  τη
σύμμετόχηό  στη διαδικασιόα σύό ναψης της δημόό σιας σύό μβασης. 
74 Εφόό σόν η αναθεότόύσα αρχηό  την επιλεόξει ως λόόγό απόκλεισμόύό .
75 Εφόό σόν  σύντρεόχει  περιόπτωση  λόόγω  τόύ  πρόύϊ πόλόγισμόύό  της  σύό μβασης,  πρεόπει  να  πρόβλεόπεται  και  η  δύνατόό τητα
σύμμετόχηό ς επιχειρηό σεων εγγεγραμμεόνων στα Νόμαρχιακαό  Μητρωό α (βλεόπετε αό ρθρα 105 και 106 τόύ ν. 3669/2008). Στην
περιόπτωση αύτηό  να τιόθεται η αντιόστόιχη πρόό βλεψη.
76  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
77 Σύμπληρωό νόνται  τα απαιτόύό μενα δικαιόλόγητικαό  (απόδεικτικαό  μεόσα), καταό  περιόπτωση, με βαό ση τό
Μεόρός Ι τόύ Παραρτηό ματός ΧΙΙ  τόύ Πρόσαρτηό ματός Α’ τόύ ν. 4412/2016.
78  Για την απόό δειξη της   τεχνικηό ς  ικανόό τητας τόύ πρόσφεόρόντός,  όό πως αύτηό  πρόσδιόριόζεται στό
αό ρθρό 19.3, η αναθεότόύσα αρχηό  αναγραό φει όό σα εκ των απόδεικτικωό ν μεόσων πόύ αναφεόρόνται στα
στόιχειόα  αιι,   β,  γ,  ε,  στ  και  η  τόύ  Παραρτηό ματός  ΧΙΙ  τόύ  Πρόσαρτηό ματός  Α’  τόύ  ν.  4412/2016
απαιτόύό νται (αό ρθρό 80 παρ. 5 τόύ ως αό νω νόό μόύ). Ειδικαό  η στελεόχωση των ημεδαπωό ν μελετητικωό ν
επιχειρηό σεων  απόδεικνύό εται  με  την  πρόσκόό μιση  της  βεβαιόωσης  εγγραφηό ς  (πτύχιόό)  στό  Μητρωό ό
Μελετητωό ν/ Γραφειόων Μελετωό ν.
79 Εφόό σόν εόχει αναφερθειό  σχετικηό  απαιότηση στό αό ρθρό 19.4, σύμπληρωό νεται αναλόόγως σύό μφωνα με
τό αό ρθρό 82 τόύ ν. 4412/2016.
80  Οι  αναθεότόύσες  αρχεός  μπόρόύό ν  να  πρόβλεόπόύν  όό τι,  κατόό πιν  αιτηό ματός  τόύ  ύπεργόλαό βόύ  και
εφόό σόν  η  φύό ση  της  σύό μβασης  τό  επιτρεόπει,  η  αναθεότόύσα  αρχηό  καταβαό λλει  απεύθειόας  στόν
ύπεργόλαό βό την αμόιβηό  τόύ δύναό μει σύό μβασης ύπεργόλαβιόας με τόν αναό δόχό. Στην περιόπτωση αύτηό ,
καθόριόζόνται τα ειδικόό τερα μεότρα ηό  όι μηχανισμόιό  πόύ επιτρεόπόύν στόν κύό ριό αναό δόχό να εγειόρει





αντιρρηό σεις  ως πρός αδικαιόλόόγητες  πληρωμεός,  καθωό ς  και  όι  ρύθμιόσεις  πόύ αφόρόύό ν  αύτόό ν  τόν
τρόό πό πληρωμηό ς. Στην περιόπτωση αύτηό  δεν αιόρεται η εύθύό νη τόύ κύό ριόύ αναδόόχόύ. Σύμπληρωό νεται
αναλόόγως.
81 Ο  όό ρός  αύτόό ς  μπόρειό  να  τεθειό,  καταό  την  κριόση  της  αναθεότόύσας  αρχηό ς,  και  στην  περιόπτωση
πόσόστόύό  μικρόό τερόύ τόύ 30% της εκτιμωό μενης αξιόας της σύό μβασης (πρβλ. παρ. 5 αό ρθρόύ 131 τόύ ν.
4412/2016.
82  Τιόθενται όι τύχόό ν ληφθειόσες γνωμόδότηό σεις και απόφαό σεις, π.χ. απόφαό σεις αναό ληψης ύπόχρεόωσης,
δεόσμεύσης  πιόστωσης,  η  πρόηγόύό μενη  σύό μφωνη  γνωό μη  της  αρμόό διας  διαχειριστικηό ς  αρχηό ς  σε
περιόπτωση σύγχρηματόδότόύό μενης σύό μβασης, τύχόό ν αό λλες εγκριόσεις, ειδικόιό όό ρόι, κλπ.
83   Απόό  01.01.2017 εόχει  τεθειό  σε ισχύό  τό π.δ 80/2016 (Α 145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες”,  τό αό ρθρό 13 τόύ όπόιόόύ καταργειό  τό π.δ 113/2010.  Σύό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόύ
π.δ  80/2016:  “Οι  διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα,
καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επιόσης, σύό μφωνα με τό αό ρθρό 12 παρ. 2 γ) τόύ
ιόδιόύ π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που
συνάπτονται  από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι  άκυρες,  εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η
έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος".  Πρβ. και αό ρθρό 5
τόύ ως αό νω διαταό γματός “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.
84   Τόύ  αρμόδιόόύ  όργαό νόύ  τόύ  εργόδόό τη  –  αναθεότόύσας  αρχηό ς  (αό ρθρό 2  παρ.  3  στόιχ.  2  τόύ  ν.
4412/2016).
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