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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 1:   /  /   Άρθρο Κύριος αξίας 141.129,03 Ευρώ τουΈργου ΑναθέτουσαΑρχή διαδικασία για την επιλογή Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία επικοινωνίας αξίας 141.129,03 Ευρώ

1.1  :  Αναθέτουσα αρχή     -Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας
/   .Θράκης Διεύθυνση Δασών Ν  /Έβ) τους όρους της παρούσαςρου Δασαρχείο

Σουφλίου
                             ( . . .): 090273987  Αριθμό Πάρκο Δάσουςς ΦορολογικούΜητρώου ΑΦΜ ΔΟ ΕΡΓΟΥΨΥΧΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
                             …………………………………..Κωδικό Πάρκο Δάσουςς ηλεκτρονικής τιμολό Πάρκο Δάσουςγησης 4

 Ο ΕΡΓΟδό Πάρκο Δάσουςς :  6Ερμού
. .Ταχ Κωδ : 684 00

Τηλ. : 25540 22221
Γενική

 Διεύθυνση στο
Διαδίκτυο
(URL)                      

: …

E-Mail : das-sou@eedpmt.ypen.gr
Πληροφορίες :  Γιαννούλα Διαγκάκη

1.2          :      Εργοδό Πάρκο Δάσουςτης ή Κύριος του Έργου Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα
   Έβ) τους όρους της παρούσαςρου και Δαδιάς

1.3          : Φορέας κατασκευής του έργου  Δασαρχείο Σουφλίου
1.4         : /   . Προϊσταμένη Αρχή Δ νση ΔασώνΝ Έβ) τους όρους της παρούσαςρου
1.5         :  Διευθύνουσα Υπηρεσία Δασαρχείο Σουφλίου
1.6          :      Αρμό Πάρκο Δάσουςδιο Τεχνικό Πάρκο Δάσους Συμβ) τους όρους της παρούσαςούλιο Τεχνικό Πάρκο Δάσους Συμβ) τους όρους της παρούσαςούλιο ΔημοσίωνΈργωνΠΕΈβ) τους όρους της παρούσαςρου

         Εφό Πάρκο Δάσουςσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
    ,        σύναψης ή εκτέλεσης του έργου υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους

     .στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο
    /       Εφό Πάρκο Δάσουςσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή και τα αποφαινό Πάρκο Δάσουςμενα ό Πάρκο Δάσουςργανα του Φορέα Κατασκευής

,         καταργηθούν συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρό Πάρκο Δάσουςπο μεταβ) τους όρους της παρούσαςληθούν κατά τη διάρκεια
      ,     ,της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα

 στους προσφέροντες5         ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινό Πάρκο Δάσουςμενων
,            οργάνων τα οποία κατά τον νό Πάρκο Δάσουςμο αποτελούν καθολικό Πάρκο Δάσους διάδοχο των εν λό Πάρκο Δάσουςγω οργάνων

      .που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους

 2: Άρθρο     Έγγραφα της αξίας 141.129,03 Ευρώ σύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ και τεύχη
 
2.1.         . 14  . 1   2Τα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης κατά την έννοια της περιπτ της παρ του άρθρου

 .του ν  4412/2016,    για τον παρό Πάρκο Δάσουςντα  ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους διαγωνισμό Πάρκο Δάσους,   είναι τα ακό Πάρκο Δάσουςλουθα :
)   ,α η παρούσα διακήρυξη
β) τους όρους της παρούσας)      ( )το Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους Ενιαίο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ΕΕΕΣ 6

)    ,       γ το έντυπο οικονομικής προσφοράς ό Πάρκο Δάσουςπως παράγεται από Πάρκο Δάσους την ειδική ηλεκτρονική
  ,φό Πάρκο Δάσουςρμα του υποσυστήματος

δ)   , ο προϋπολογισμό Πάρκο Δάσουςς δημοπράτησης
ε)   , το τιμολό Πάρκο Δάσουςγιο δημοπράτησης
στ)    ,η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
ζ)    η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
η)     ,το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών
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θ)   ….το υπό Πάρκο Δάσουςδειγμα 7

ι)    ,το τεύχος τεχνικής περιγραφής
ια)   ,η τεχνική μελέτη
ιβ) τους όρους της παρούσας)         τυχό Πάρκο Δάσουςν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από Πάρκο Δάσους

      την αναθέτουσα αρχή επί ό Πάρκο Δάσουςλων των ανωτέρω
) ....ιγ ........................8

2.2  ,  ,       Προσφέρεται ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα
  έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης9  ,   ,   “στον ειδικό Πάρκο Δάσους δημό Πάρκο Δάσουςσια προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί

”   διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr.     Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(www.ypen.gov.gr)         αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό Πάρκο Δάσους αριθμό Πάρκο Δάσους

        «  - διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό Πάρκο Δάσους χώρο του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟ ΕΡΓΟΣΙΑ
».ΕΡΓΑ

        Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της
  www.promitheus.gov.gr  « - . . . . ».διαδικτυακής πύλης του Ο ΕΡΓΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

.................................................................................  10 11

2.3    ,     03/03/2023Εφό Πάρκο Δάσουςσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 12   η αναθέτουσα αρχή
         παρέχει σε ό Πάρκο Δάσουςλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης

     σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τ    α έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης,  το
  09/03/2023αργό Πάρκο Δάσουςτερο στις 13

     ,    Απαντήσεις σε τυχό Πάρκο Δάσουςν διευκρινίσεις που ζητηθούν αναρτώνται στον δημό Πάρκο Δάσουςσια
       προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερό Πάρκο Δάσουςμενη πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr     -        του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟ ΕΡΓΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπό Πάρκο Δάσουςλοιπα έγγραφα της
      ,   σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης προς ενημέρωση των ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενων οικονομικών φορέων οι οποίοι είναι

           υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από Πάρκο Δάσους τον υπό Πάρκο Δάσουςψη ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους
.χώρο

        ,  Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής των προσφορών ούτως
           ώστε ό Πάρκο Δάσουςλοι οι ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβ) τους όρους της παρούσαςουν γνώση ό Πάρκο Δάσουςλων

         των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακό Πάρκο Δάσουςλουθες
:περιπτώσεις

)α  ,    ,   ,      ό Πάρκο Δάσουςταν για οποιονδήποτε λό Πάρκο Δάσουςγο πρό Πάρκο Δάσουςσθετες πληροφορίες αν και ζητήθηκαν από Πάρκο Δάσους τον
  ,       (4)  οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργό Πάρκο Δάσουςτερο τέσσερις ημέρες πριν

         , από Πάρκο Δάσους την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβ) τους όρους της παρούσαςή των προσφορών

)β         . ό Πάρκο Δάσουςταν τα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

            Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιό Πάρκο Δάσουςτητα των πληροφοριών που
   .ζητήθηκαν ή των αλλαγών

            Όταν οι πρό Πάρκο Δάσουςσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
   ,      την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών η παράταση της προθεσμίας εναπό Πάρκο Δάσουςκειται
     .στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής
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2.4       ( . /  Τροποποίηση των ό Πάρκο Δάσουςρων της διαγωνιστικής διαδικασίας πχ αλλαγή μετάθεση της
   ,     καταληκτικής ημερομηνίας υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των

  ,      ),  εγγράφων της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δημοσιεύονται
 στο ΚΗΜΔΗΣ14.

 2       Άρθρο ΑΑρχές αξίας 141.129,03 Ευρώ εφαρμοζόμενες αξίας 141.129,03 Ευρώ στη διαδικασία σύναψης αξίας 141.129,03 Ευρώ

    :Ο ΕΡΓΟι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ό Πάρκο Δάσουςτι

)α            , τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης εφό Πάρκο Δάσουςσον
,          επιλεγούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από Πάρκο Δάσους τις διατάξεις της

,     ,   περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν
     ,   ,    θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης το εθνικό Πάρκο Δάσους δίκαιο συλλογικές συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεις ή διεθνείς
 ,     ,   διατάξεις περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικού κοινωνικού και εργατικού δικαίου οι οποίες

        . 4412/2016.   απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν Η τήρηση των
           εν λό Πάρκο Δάσουςγω υποχρεώσεων ελέγχεται και β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνεται από Πάρκο Δάσους τα ό Πάρκο Δάσουςργανα που επιβ) τους όρους της παρούσαςλέπουν την

          εκτέλεση των δημοσίων συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων και τις αρμό Πάρκο Δάσουςδιες δημό Πάρκο Δάσουςσιες αρχές και υπηρεσίες
           που ενεργούν εντό Πάρκο Δάσουςς των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιό Πάρκο Δάσουςτητάς τους 15,

)β     ,         δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ό Πάρκο Δάσουςλη τη διάρκεια της
 ,         ,  διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης εφό Πάρκο Δάσουςσον

 επιλεγούν και

)γ           λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικό Πάρκο Δάσουςτητα των
         .πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από Πάρκο Δάσους την αναθέτουσα αρχή

 3: Άρθρο  Ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή υ  ποβολή διαδικασία για την επιλογή  φακέλου προσφοράς αξίας 141.129,03 Ευρώ

3.1.       ,  Ο ΕΡΓΟι προσφορές υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από Πάρκο Δάσους τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της
  διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr     ,   του Ο ΕΡΓΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική

       18    ,  ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο της παρούσας διακήρυξης σε
    «  -   »  ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους φάκελο του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟ ΕΡΓΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και

,  ,     ,   υπογράφονται τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή η οποία
   ( )  ,    υποστηρίζεται από Πάρκο Δάσους αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους σύμφωνα με την

. 2   37  . 4412/2016.παρ του άρθρου του ν 16

         Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενοι οικονομικοί φορείς
      5  .  1.2   1.4   ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου παρ έως της Κοινής

  Υπουργικής Από Πάρκο Δάσουςφασης «       Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   ,  ,      των Δημοσίων Συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών και λοιπών

        συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και
      διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

( . . . . .)ΕΣΗΔΗΣ (  «  - )εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΕΣΗΔΗΣ ΕΡΓΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ».

      ,    Η ένωση οικονομικών φορέων υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει κοινή προσφορά η οποία υποχρεωτικά
,     ,       υπογράφεται σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε από Πάρκο Δάσους ό Πάρκο Δάσουςλους τους οικονομικούς φορείς

   ,     ,   .που αποτελούν την ένωση είτε από Πάρκο Δάσους εκπρό Πάρκο Δάσουςσωπό Πάρκο Δάσους τους νομίμως εξουσιοδοτημένο
 ,           Στην προσφορά προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε

  ,       ,μέλους της ένωσης συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένης της κατανομής αμοιβ) τους όρους της παρούσαςής μεταξύ τους
   /  .      καθώς και ο εκπρό Πάρκο Δάσουςσωπος συντονιστής αυτής Η εν λό Πάρκο Δάσουςγω δήλωση περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται
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   (  .   )       είτε στο ΕΕΕΣ Μέρος ΙΙ Ενό Πάρκο Δάσουςτητα Α είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που
      .δύναται να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν τα μέλη της ένωσης

3.2     :Στον ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους φάκελο προσφοράς περιέχονται

 ( )  ( )     «  ».α ένας υπο φάκελος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 ( )  ( )     «  ».β) τους όρους της παρούσας ένας υπο φάκελος με την ένδειξη Ο ΕΡΓΟικονομική Προσφορά

3.3    ,       Από Πάρκο Δάσους τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του
,      ,      υποσυστήματος κατά την σύνταξη της προσφοράς τα στοιχεία εκείνα που έχουν

 ,       21  . 4412/2016. εμπιστευτικό Πάρκο Δάσους χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο του ν
  ,       ( )  Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων υποβ) τους όρους της παρούσαςάλει στον οικείο υπο φάκελο σχετική

       αιτιολό Πάρκο Δάσουςγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf,   αναφέροντας ρητά
          ό Πάρκο Δάσουςλες τις σχετικές διατάξεις νό Πάρκο Δάσουςμου ή διοικητικές πράξεις που επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν την

   ,     εμπιστευτικό Πάρκο Δάσουςτητα της συγκεκριμένης πληροφορίας ως συνημμένο της ηλεκτρονικής
 .         του προσφοράς Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις

 ,       .τιμές μονάδος τις προσφερό Πάρκο Δάσουςμενες ποσό Πάρκο Δάσουςτητες και την οικονομική προσφορά

3.4         Στην περίπτωση της υποβ) τους όρους της παρούσαςολής στοιχείων με χρήση μορφό Πάρκο Δάσουςτυπου φακέλου
   ( . .     ZIP), εκείνα τα),  συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων π χ ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους αρχείο με μορφή εκείνα τα

       ,    οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά σύμφωνα με τα
 ,          ανωτέρω αναφερό Πάρκο Δάσουςμενα θα πρέπει να τα υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με

 P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)       μορφή ή ως χωριστό Πάρκο Δάσους ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους αρχείο μορφό Πάρκο Δάσουςτυπου
       .φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει αυτά

3.5   –      ( )   Ο ΕΡΓΟ χρήστης οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει τους ανωτέρω υπο φακέλους μέσω του
,   :υποσυστήματος ό Πάρκο Δάσουςπως περιγράφεται κατωτέρω

)α         ( )   Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στον υπο φάκελο με την
 «  »       24.2  ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής είναι τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο της

,          παρούσας υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από Πάρκο Δάσους τον οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
P), εκείνα ταortable Document Format (P), εκείνα ταDF)   ,  ,  και γίνονται αποδεκτά ανά περίπτωση   σύμφωνα με την

.    4.2.  .παρ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου της παρούσας

)β             Το αργό Πάρκο Δάσουςτερο πριν από Πάρκο Δάσους την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που
   18   ,   ορίζεται στο άρθρο της παρούσας προσκομίζονται   στην Αναθέτουσα Αρχή17,  με

ευθύνη  του οικονομικού φορέα    ,   οι πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπες εγγυήσεις συμμετοχής πλην των
   ,      εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
.απαράδεκτη 18

        Ο ΕΡΓΟι ανωτέρω πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό Πάρκο Δάσους
,       ,    φάκελο στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας τα στοιχεία του

       .παρό Πάρκο Δάσουςντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού

        Η προσκό Πάρκο Δάσουςμιση των πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με
          κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκό Πάρκο Δάσουςλλου της αναθέτουσας αρχής

     ,   .     είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς επί αποδείξει Το β) τους όρους της παρούσαςάρος από Πάρκο Δάσουςδειξης της
     .     έγκαιρης προσκό Πάρκο Δάσουςμισης φέρει ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας Το εμπρό Πάρκο Δάσουςθεσμο αποδεικνύεται με

          ,τον αριθμό Πάρκο Δάσους πρωτοκό Πάρκο Δάσουςλλου είτε με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής
 .ανά περίπτωση
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    Στην περίπτωση που επιλεγεί η      αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής
ταχυδρομικώς,    ,      ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας αναρτά εφό Πάρκο Δάσουςσον δεν διαθέτει αριθμό Πάρκο Δάσους έγκαιρης

        ,   εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτό Πάρκο Δάσουςκολλο της αναθέτουσας αρχής το αργό Πάρκο Δάσουςτερο έως
      ,    την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών μέσω της λειτουργίας

« »,      (  επικοινωνία τα σχετικό Πάρκο Δάσους αποδεικτικό Πάρκο Δάσους στοιχείο προσκό Πάρκο Δάσουςμισης αποδεικτικό Πάρκο Δάσους κατάθεσης
  σε υπηρεσίες  -  ταχυδρομείου ταχυμεταφορών),     προκειμένου να ενημερώσει την

           ( )αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την εμπρό Πάρκο Δάσουςθεσμη
       .προσκό Πάρκο Δάσουςμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρό Πάρκο Δάσουςντα διαγωνισμό Πάρκο Δάσους

)γ        ,  Ο ΕΡΓΟι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την
     . αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φό Πάρκο Δάσουςρμα του υποσυστήματος

)δ  O     ,     ι προσφέροντες δύνανται να προβ) τους όρους της παρούσαςαίνουν μέσω των λειτουργιών του
,        υποσυστήματος σε εκτύπωση ελέγχου ομαλό Πάρκο Δάσουςτητας των επιμέρους ποσοστών

,    ,       έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών στην περίπτωση υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφοράς με επιμέρους
 , ’   . 2    95  . 4412/2016.ποσοστά έκπτωσης κατ εφαρμογή της παρ α του άρθρου του ν 19

)ε   ,         Στη συνέχεια οι προσφέροντες παράγουν από Πάρκο Δάσους το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[« »        εκτυπώσεις των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Ο ΕΡΓΟικονομικής Προσφοράς

    P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)].     τους σε μορφή αρχείου Τα αρχεία αυτά γίνονται
,   ,     ,   αποδεκτά εφό Πάρκο Δάσουςσον φέρουν τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή η οποία

  υποστηρίζεται από Πάρκο Δάσους  ( )  αναγνωρισμένο εγκεκριμένο   πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους και επισυνάπτονται
  ( )   .      στους αντίστοιχους υπο φακέλους της προσφοράς Κατά τη συστημική υποβ) τους όρους της παρούσαςολή της

     προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους
         επιβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά

 (     )    αρχεία Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Ο ΕΡΓΟικονομική Προσφορά και εφό Πάρκο Δάσουςσον οι έλεγχοι
       .  ,  αυτοί αποβ) τους όρους της παρούσαςούν επιτυχείς η προσφορά υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται στο υποσύστημα Διαφορετικά η

         προσφορά δεν υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με
        , σχετικό Πάρκο Δάσους μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερό Πάρκο Δάσουςντων προκειμένου

       .οι τελευταίοι να προβ) τους όρους της παρούσαςούν στις σχετικές ενέργειες διό Πάρκο Δάσουςρθωσης

)στ             Εφό Πάρκο Δάσουςσον οι οικονομικοί ό Πάρκο Δάσουςροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό Πάρκο Δάσους τους στις ειδικές
   ,     ηλεκτρονικές φό Πάρκο Δάσουςρμες του υποσυστήματος οι προσφέροντες επισυνάπτουν τα σχετικά

 ,    ,   .ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τα ανωτέρω στην περίπτωση ε 20

)ζ         ,  Από Πάρκο Δάσους το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική από Πάρκο Δάσουςδειξη υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφοράς η οποία
       .αποστέλλεται στον οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

        /  Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται δημό Πάρκο Δάσουςσια ή και ιδιωτικά
,            ,  έγγραφα είτε έχουν παραχθεί από Πάρκο Δάσους τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από Πάρκο Δάσους τρίτους αυτά
 ,   ,     .     4.2.γίνονται αποδεκτά ανά περίπτωση σύμφωνα με την παρ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου της

παρούσας21 

)η          ,  Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη
  ,    ,       του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε κλειστό Πάρκο Δάσους

,           φάκελο στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή
   ,     Διαγωνισμού του παρό Πάρκο Δάσουςντος διαγωνισμού τυχό Πάρκο Δάσουςν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς

,    «  »  «  »,του ήτοι των υποφακέλων Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Ο ΕΡΓΟικονομική Προσφορά
         τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπα ή ακριβ) τους όρους της παρούσαςή αντίγραφα22.
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      :Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι

i)      ,      η πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής πλην των περιπτώσεων που αυτή
 ,      ,  εκδίδεται ηλεκτρονικά άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με

     4.1. )  ,τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο γ της παρούσας

ii)          11  .  2   .  2690/1999,αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου παρ του ν
(       ενδεικτικά συμβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικές ένορκες β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώσεις ή λοιπά συμβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικά

),έγγραφα

iii)             ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από Πάρκο Δάσους δικηγό Πάρκο Δάσουςρο ή δεν φέρουν
         .  2   11  .θεώρηση από Πάρκο Δάσους υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ του άρθρου του ν

2690/1999          ,  ή δεν συνοδεύονται από Πάρκο Δάσους υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβ) τους όρους της παρούσαςειά τους καθώς και

iv)           αλλοδαπά δημό Πάρκο Δάσουςσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης
(Apostille),         .ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από Πάρκο Δάσους δικηγό Πάρκο Δάσουςρο

            Σε περίπτωση μη υποβ) τους όρους της παρούσαςολής ενό Πάρκο Δάσουςς ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερων από Πάρκο Δάσους τα ως άνω στοιχεία και
     ,     δικαιολογητικά που υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σε έντυπη μορφή πλην της πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπης εγγύησης

,          συμμετοχής δύναται να συμπληρώνονται και να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σύμφωνα με το άρθρο
102  . 4412/2016.του ν

3.6  Απόσυρση προσφοράς αξίας 141.129,03 Ευρώ
        , Ο ΕΡΓΟι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την από Πάρκο Δάσουςσυρση υποβ) τους όρους της παρούσαςληθείσας προσφοράς πριν

     ,     την καταληκτική ημερομηνία υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των προσφορών με έγγραφο αίτημα τους προς
  ,      την αναθέτουσα αρχή σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου P), εκείνα ταortable Document Format (P), εκείνα ταDF)23

  που υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται  σύμφωνα   . με τις περ ii)  iv)  ή της .    4.2.  ,παρ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου της παρούσας 24

   « »   .  μέσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας Επικοινωνία του υποσυστήματος Πιστοποιημένος
   ,       ,χρήστης της αναθέτουσας αρχής χωρίς να απαιτείται από Πάρκο Δάσουςφαση της τελευταίας

         προβ) τους όρους της παρούσαςαίνει στην από Πάρκο Δάσουςρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν
     . ,   την καταληκτική ημερομηνία υποβ) τους όρους της παρούσαςολής της προσφοράς Κατό Πάρκο Δάσουςπιν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας

           δύναται να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική
   .ημερομηνία υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των προσφορών

 4:  Άρθρο Διαδικασία   ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ αποσφράγισης αξίας 141.129,03 Ευρώ  και αξιο  λόγησης αξίας 141.129,03 Ευρώ των
/  /προσφορών Κατακύρωση   /  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύναψη σύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ Προδικαστικές αξίας 141.129,03 Ευρώ

/   προσφυγές αξίας 141.129,03 Ευρώ Προσωρινή διαδικασία για την επιλογή δικαστική διαδικασία για την επιλογή προστασία

4.1  / /  Ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή Αποσφράγιση Αξιολόγηση Έγκριση πρακτικού

)α       ,    Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφορών ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζεται στο άρθρο
18  ,      της παρούσας και πριν από Πάρκο Δάσους την ηλεκτρονική αποσφράγιση,  πιστοποιημένος χρήστης

        της Αναθέτουσας Αρχής μεταβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει την αρμοδιό Πάρκο Δάσουςτητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού
      .διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού

)β           Η αναθέτουσα αρχή διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει στον Πρό Πάρκο Δάσουςεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους
      ,   κλειστούς φακέλους με τις πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπες εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν

,           προσκομιστεί πριν από Πάρκο Δάσους την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που
, ,   18  .ορίζεται ομοίως στο άρθρο της παρούσας

  Η Επιτροπή Διαγωνισμού25,           18,κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο
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      «προβ) τους όρους της παρούσαςαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου Δικαιολογητικά
»     “  ”,     Συμμετοχής και του υποφακέλου Ο ΕΡΓΟικονομική Προσφορά χωρίς να παρέχει στους

       προσφέροντες πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα υποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις
  .υποβ) τους όρους της παρούσαςληθείσες οικονομικές προσφορές

)γ      ,       Μετά την ως άνω αποσφράγιση και πριν από Πάρκο Δάσους την έκδοση οποιασδήποτε από Πάρκο Δάσουςφασης
       ,    ,σχετικά με την αξιολό Πάρκο Δάσουςγηση των προσφορών της παρούσας η Επιτροπή Διαγωνισμού

   προβ) τους όρους της παρούσαςαίνει στις ακό Πάρκο Δάσουςλουθες ενέργειες26:

(i)      «   »,  αναρτά στον ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους χώρο Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού τον
  ,σχετικό Πάρκο Δάσους κατάλογο προσφερό Πάρκο Δάσουςντων       ,  ό Πάρκο Δάσουςπως αυτό Πάρκο Δάσουςς παράγεται από Πάρκο Δάσους το υποσύστημα με

    , δικαίωμα πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςασης μό Πάρκο Δάσουςνον στους προσφέροντες

ii)         ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπες εγγυητικές επιστολές
    .  3.5 .     3  .  συμμετοχής σύμφωνα με την παρ περ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου της παρούσας  Η προσφορά
         οικονομικού φορέα που παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπη

 ,      ,  εγγύηση συμμετοχής σε περίπτωση υποβ) τους όρους της παρούσαςολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής είτε να
        υποβ) τους όρους της παρούσαςάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους

( )-        ,υπό Πάρκο Δάσους φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των προσφορών
  ,       ,   απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από Πάρκο Δάσους γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία

 ,        συντάσσει πρακτικό Πάρκο Δάσους στο οποίο περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω
         ,  ελέγχου και υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό Πάρκο Δάσους ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους αρχείο ως

“ ”,    “ ”  ,   εσωτερικό Πάρκο Δάσους μέσω της λειτουργίας επικοινωνία του υποσυστήματος προς έγκριση για
     ,    . 1   72 τη λήψη από Πάρκο Δάσουςφασης από Πάρκο Δάσουςρριψης της προσφοράς σύμφωνα με την παρ του άρθρου του

. 4412/2016.ν  
           Μετά την έκδοση της από Πάρκο Δάσουςφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την από Πάρκο Δάσουςρριψη

 ,          της προσφοράς η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από Πάρκο Δάσουςφαση σε ό Πάρκο Δάσουςλους τους
.προσφέροντες

          Η από Πάρκο Δάσουςφαση από Πάρκο Δάσουςρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από Πάρκο Δάσους την έκδοση οποιασδήποτε
         άλλης από Πάρκο Δάσουςφασης σχετικά με την αξιολό Πάρκο Δάσουςγηση των προσφορών της παρούσας

.διαδικασίας 27 

iii)        ,   Στη συνέχεια διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει τον σχετικό Πάρκο Δάσους κατάλογο προσφερό Πάρκο Δάσουςντων κατά σειρά
,       ,    μειοδοσίας στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες προκειμένου να λάβ) τους όρους της παρούσαςουν

      «   »,γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους χώρο Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
   ,      .τον ως άνω κατάλογο με δικαίωμα πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςασης μό Πάρκο Δάσουςνο στους προσφέροντες

)δ  ,  Ακολούθως η   ,    ,   Επιτροπή Διαγωνισμού προβ) τους όρους της παρούσαςαίνει κατά σειρά μειοδοσίας σε έλεγχο
          της ολό Πάρκο Δάσουςγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της

   ,       ,  ομαλής μεταξύ τους σχέσης β) τους όρους της παρούσαςάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσα
  . από Πάρκο Δάσους το υποσύστημα
     ,     Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλό Πάρκο Δάσουςτητας χρησιμοποιείται από Πάρκο Δάσους την Επιτροπή

     ( ),       95Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς Εμ σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στα άρθρα
 98  . 4412/2016 και του ν

)ε     ,      ,Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τις τυχό Πάρκο Δάσουςν αναγκαίες διορθώσεις
,    ,    . καταχωρίζονται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο πρακτικό Πάρκο Δάσους της επιτροπής

)στ   ,   ,   ,   Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού την ίδια ημέρα ελέγχει τα δικαιολογητικά
   24.2  ,     , συμμετοχής του άρθρου της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας αρχίζοντας
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   .           από Πάρκο Δάσους τον πρώτο μειοδό Πάρκο Δάσουςτη Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια
,      ,     (10)μέρα λό Πάρκο Δάσουςγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα

   .        πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις
  επό Πάρκο Δάσουςμενες εργάσιμες ημέρες28.

)ζ    ,      ,   Η Επιτροπή Διαγωνισμού παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες επικοινωνεί με τους
      ,   εκδό Πάρκο Δάσουςτες που αναγράφονται στις υποβ) τους όρους της παρούσαςληθείσες εγγυητικές επιστολές προκειμένου να

   .διαπιστώσει την εγκυρό Πάρκο Δάσουςτητά τους 29    Αν διαπιστωθεί πλαστό Πάρκο Δάσουςτητα εγγυητικής
,       ,   επιστολής ο υποψήφιος αποκλείεται από Πάρκο Δάσους τον διαγωνισμό Πάρκο Δάσους υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται μηνυτήρια

   . αναφορά στον αρμό Πάρκο Δάσουςδιο εισαγγελέα

)η         Η περιγραφό Πάρκο Δάσουςμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό Πάρκο Δάσους της Επιτροπής
    ,         .Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από Πάρκο Δάσους τονΠρό Πάρκο Δάσουςεδρο και τα μέλη της

   ,     Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που
     (10)     εμφανίζουν από Πάρκο Δάσουςκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από Πάρκο Δάσους τον μέσο

         . ό Πάρκο Δάσουςρο του συνό Πάρκο Δάσουςλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβ) τους όρους της παρούσαςλήθηκαν

           Ηαναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ό Πάρκο Δάσουςτι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
           .και προσφορές με μικρό Πάρκο Δάσουςτερη ή καθό Πάρκο Δάσουςλου από Πάρκο Δάσουςκλιση από Πάρκο Δάσους το ως άνω ό Πάρκο Δάσουςριο 30

  ,        Στις παραπάνω περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από Πάρκο Δάσους τους οικονομικούς
            , φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κό Πάρκο Δάσουςστος που προτείνουν στην προσφορά τους εντό Πάρκο Δάσουςς

   (20)       αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από Πάρκο Δάσους την κοινοποίηση της σχετικής
,        « »  πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης η οποία αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας Επικοινωνία του

. υποσυστήματος

         Αν οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρό Πάρκο Δάσουςσκληση της αναθέτουσας
        ,    αρχής εντό Πάρκο Δάσουςς της άνω προθεσμίας και δεν υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει εξηγήσεις η προσφορά του

           απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
 .       ,   επιστολή συμμετοχής Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν αποδεκτές η προσφορά

,       .απορρίπτεται ωστό Πάρκο Δάσουςσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής

     ,    ,  ,Ο ΕΡΓΟι παρεχό Πάρκο Δάσουςμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα οι οποίες υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται ομοίως
   « »,       μέσω της λειτουργίας Επικοινωνία ιδίως ως προς τον προσδιορισμό Πάρκο Δάσους οικονομικών

,          ,  μεγεθών με τις οποίες ο προσφέρων διαμό Πάρκο Δάσουςρφωσε την προσφορά του αποτελούν
          δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ανάθεσης που δεν μπορούν να
 ’      .μεταβ) τους όρους της παρούσαςληθούν καθ ό Πάρκο Δάσουςλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

         88  89  .Κατά τα λοιπά εφαρμό Πάρκο Δάσουςζονται τα αναλυτικά αναφερό Πάρκο Δάσουςμενα στα άρθρα και του ν
4412/2016

          Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το
  ,         αποτέλεσμα της διαδικασίας με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης στον

 (     ),       μειοδό Πάρκο Δάσουςτη ή τη ματαίωση της διαδικασίας και υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει στην αναθέτουσα αρχή το
  ,  “ ”,  ,σχετικό Πάρκο Δάσους ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους αρχείο ως εσωτερικό Πάρκο Δάσους προς έγκριση   μεταβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζοντας παράλληλα

        ξανά την αρμοδιό Πάρκο Δάσουςτητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμό Πάρκο Δάσουςδιο
    . πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής

        ,   Η αποδοχή ή από Πάρκο Δάσουςρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων κατό Πάρκο Δάσουςπιν γνώμης της
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 Επιτροπής Διαγωνισμού31,        ,η οποία περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο ως άνω πρακτικό Πάρκο Δάσους
      ( ).     ενσωματώνεται στην από Πάρκο Δάσουςφαση της επό Πάρκο Δάσουςμενης περίπτωσης θ Για την εξέταση των

         , εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας κατά
   . 3   221 . 4412/2016.τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στην παρ του άρθρου ν

)θ   ,         Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από Πάρκο Δάσουςφαση έγκρισης του πρακτικού
   ,    ,    ,σε ό Πάρκο Δάσουςλους τους προσφέροντες εκτό Πάρκο Δάσουςς από Πάρκο Δάσους εκείνους οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά

        ,  λό Πάρκο Δάσουςγω μη υποβ) τους όρους της παρούσαςολής ή προσκό Πάρκο Δάσουςμισης της πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπης εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με
  ( )     4.1     την περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και παρέχει πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα

        υποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών
.        ,   προσφερό Πάρκο Δάσουςντων Κατά της από Πάρκο Δάσουςφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα

   4.3  .οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στην παράγραφο της παρούσης

)ι  ,  ,  ,          Επισημαίνεται τέλος ό Πάρκο Δάσουςτι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβ) τους όρους της παρούσαςώς
 ( ),       ( )    τιμή ισό Πάρκο Δάσουςτιμες η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό Πάρκο Δάσους ανάδοχο με κλήρωση

       .   μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβ) τους όρους της παρούσαςαλαν ισό Πάρκο Δάσουςτιμες προσφορές Η κλήρωση
         γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων

    ,         που υπέβ) τους όρους της παρούσαςαλαν τις ισό Πάρκο Δάσουςτιμες προσφορές σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί
   “ ”  .μέσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας επικοινωνία του υποσυστήματος

      , ,   Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην από Πάρκο Δάσουςφαση της
  ( ).προηγούμενης περίπτωσης θ

4.2    Πρόσκληση υποβολή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ δικαιολογητικών  /προσωρινού αναδόχου
/Κατακύρωση     Πρόσκληση για υπογραφή διαδικασία για την επιλογή σύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ

)α       ,     ,  Μετά από Πάρκο Δάσους την αξιολό Πάρκο Δάσουςγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί στο
         πλαίσιο της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης και μέσω της

  « »,       λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας της Επικοινωνίας τον προσωρινό Πάρκο Δάσους ανάδοχο να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εντό Πάρκο Δάσουςς
  (10)   προθεσμίας δέκα ημερών 32      από Πάρκο Δάσους την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
  ειδοποίησης σε αυτό Πάρκο Δάσουςν  ,   23  ,  τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο της παρούσας αποδεικτικά μέσα

(   )     .δικαιολογητικά προσωρινού αναδό Πάρκο Δάσουςχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 33

     ,     , ,Ο ΕΡΓΟ προσωρινό Πάρκο Δάσουςς ανάδοχος δύναται να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εντό Πάρκο Δάσουςς της ως άνω προθεσμίας αίτημα
   ,   ,    προς την αναθέτουσα αρχή για παράτασή της συνοδευό Πάρκο Δάσουςμενο από Πάρκο Δάσους αποδεικτικά έγγραφα
     .   περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδό Πάρκο Δάσουςχου Στην περίπτωση
        ,    αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβ) τους όρους της παρούσαςολής αυτών για ό Πάρκο Δάσουςσο χρό Πάρκο Δάσουςνο

         . απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από Πάρκο Δάσους τις αρμό Πάρκο Δάσουςδιες δημό Πάρκο Δάσουςσιες αρχές

)β          Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό Πάρκο Δάσουςχου υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από Πάρκο Δάσους τον οικονομικό Πάρκο Δάσους
 ,     « »  φορέα ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας της Επικοινωνίας στην αναθέτουσα

,            ,αρχή δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά
 ,  ,      : ανά περίπτωση εφό Πάρκο Δάσουςσον υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σύμφωνα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στις διατάξεις

i)    13, 14  28  . 4727/2020    είτε των άρθρων και του ν περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
     ,  ,     που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και εφό Πάρκο Δάσουςσον πρό Πάρκο Δάσουςκειται για αλλοδαπά

  ,    e-Apostille δημό Πάρκο Δάσουςσια ηλεκτρονικά έγγραφα εάν φέρουν επισημείωση

ii)    15  27είτε των άρθρων και 34  . 4727/2020    του ν περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων
     που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
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iii)    11  .  2690/1999,       είτε του άρθρου του ν ό Πάρκο Δάσουςπως ισχύει περί β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωσης του γνησίου της
-   υπογραφής επικύρωσης των αντιγράφων

iv)    .  2    37είτε της παρ του άρθρου 35  .  4412/2016,    του ν περί χρήσης ηλεκτρονικών
     ,υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

 
v)   . 13   80  .4412/2016,    είτε της παρ του άρθρου του ν περί συνυποβ) τους όρους της παρούσαςολής υπεύθυνης δήλωσης

     στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων36. 

           Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά
   ,    ,     ,  φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη με ειδικό Πάρκο Δάσους τεχνικό Πάρκο Δάσους περιεχό Πάρκο Δάσουςμενο δηλαδή

    ,   ,    έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά ό Πάρκο Δάσουςπως αριθμούς αποδό Πάρκο Δάσουςσεις σε διεθνείς
,    .μονάδες μαθηματικούς τύπους και σχέδια

          Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από Πάρκο Δάσους αυτό Πάρκο Δάσουςν σε μορφή
    ηλεκτρονικών αρχείων με μορφό Πάρκο Δάσουςτυπο P), εκείνα ταDF.

.1)β          Εντό Πάρκο Δάσουςς της προθεσμίας υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το
         αργό Πάρκο Δάσουςτερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από Πάρκο Δάσους την καταληκτική ημερομηνία

  ,      , ηλεκτρονικής υποβ) τους όρους της παρούσαςολής τους προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην
 ,       ,    αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε κλειστό Πάρκο Δάσους φάκελο στον οποίο αναγράφεται ο
,         ,  αποστολέας τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή τα στοιχεία

 ,          (και δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή ως
   ).πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπα ή ακριβ) τους όρους της παρούσαςή αντίγραφα 37

      :Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι

i)         11 . 2  . 2690/1999, αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου παρ του ν ό Πάρκο Δάσουςπως
,  ισχύει (      ενδεικτικά συμβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικές ένορκες β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώσεις ή λοιπά

 ) συμβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικά έγγραφα

ii)             ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από Πάρκο Δάσους δικηγό Πάρκο Δάσουςρο ή δεν φέρουν
         .  2   11  .θεώρηση από Πάρκο Δάσους υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ του άρθρου του ν

2690/1999          ,   ή δεν συνοδεύονται από Πάρκο Δάσους υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβ) τους όρους της παρούσαςειά τους καθώς και

iii)           (τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης Apostille)   ή προξενική
      .θεώρηση και δεν είναι επικυρωμένα από Πάρκο Δάσους δικηγό Πάρκο Δάσουςρο

         Σημειώνεται ό Πάρκο Δάσουςτι στα αλλοδαπά δημό Πάρκο Δάσουςσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό Πάρκο Δάσουςζεται η
    5 .10.1961,      .  1497/1984 ( 188),  Συνθήκη της Χάγης της ης που κυρώθηκε με το ν Α΄ όλη τη διάρκεια της εφό Πάρκο Δάσουςσον

         ,  συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη άλλως φέρουν
 .       (  Apostille  προξενική θεώρηση Απαλλάσσονται από Πάρκο Δάσους την απαίτηση επικύρωσης με ή
 )         Προξενική Θεώρηση αλλοδαπά δημό Πάρκο Δάσουςσια έγγραφα ό Πάρκο Δάσουςταν καλύπτονται από Πάρκο Δάσους διμερείς ή
       (  «  πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα ενδεικτικά Σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση νομικής

     –  05.03.1984»  (  .1548/1985,συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου κυρωτικό Πάρκο Δάσουςς ν
«           –Σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση περί απαλλαγής από Πάρκο Δάσους την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων
15.09.1977»  (  .  4231/2014)).      κυρωτικό Πάρκο Δάσουςς ν Επίσης απαλλάσσονται από Πάρκο Δάσους την απαίτηση

          επικύρωσης ή παρό Πάρκο Δάσουςμοιας διατύπωσης δημό Πάρκο Δάσουςσια έγγραφα που εκδίδονται από Πάρκο Δάσους τις αρχές
     .   2016/1191     κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ για την απλούστευση των

        ,  ,απαιτήσεων για την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ ό Πάρκο Δάσουςπως
,     ,           ενδεικτικά το λευκό Πάρκο Δάσους ποινικό Πάρκο Δάσους μητρώο υπό Πάρκο Δάσους τον ό Πάρκο Δάσουςρο ό Πάρκο Δάσουςτι τα σχετικά με το γεγονό Πάρκο Δάσουςς αυτό Πάρκο Δάσους
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            δημό Πάρκο Δάσουςσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από Πάρκο Δάσους τις αρχές του κράτους μέλους
  . ,     της ιθαγένειάς του Επίσης γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα

           ,εγγράφων που έχουν εκδοθεί από Πάρκο Δάσους αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από Πάρκο Δάσους δικηγό Πάρκο Δάσουςρο
     .  2  .     11   .  2690/1999σύμφωνα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στην παρ περ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου του ν

“   ”,         1Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ό Πάρκο Δάσουςπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο
.2  .4250/2014.παρ του ν

)γ             Αν δεν υποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
o      ,   ,    υπ β) τους όρους της παρούσαςλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή εφό Πάρκο Δάσουςσον απαιτείται σύμφωνα με τα

          ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό Πάρκο Δάσους ανάδοχο να προσκομίσει τα
          ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα ή να παράσχει

,      102 . 4412/2016,    (10)διευκρινίσεις κατά την έννοια του άρθρου ν εντό Πάρκο Δάσουςς προθεσμίας δέκα
        .    ημερών από Πάρκο Δάσους την κοινοποίηση της σχετικής πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης σε αυτό Πάρκο Δάσουςν Αν ο προσωρινό Πάρκο Δάσουςς

           ανάδοχος υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω
,           προθεσμίας το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από Πάρκο Δάσους τα οποία να

       ,   αποδεικνύεται ό Πάρκο Δάσουςτι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή
          παρατείνει την προθεσμία υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των δικαιολογητικών για ό Πάρκο Δάσουςσο χρό Πάρκο Δάσουςνο απαιτηθεί για

      τη χορήγηση των δικαιολογητικών από Πάρκο Δάσους τις αρμό Πάρκο Δάσουςδιες  .δημό Πάρκο Δάσουςσιες αρχές
           Το παρό Πάρκο Δάσουςν εφαρμό Πάρκο Δάσουςζεται αναλό Πάρκο Δάσουςγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχό Πάρκο Δάσουςν

        ζητήσει την προσκό Πάρκο Δάσουςμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολό Πάρκο Δάσουςγησης των
      ,  ’     προσφορών και πριν από Πάρκο Δάσους το στάδιο κατακύρωσης κατ εφαρμογή της διάταξης του

 79   5    .άρθρου παράγραφος εδάφιο α΄ όλη τη διάρκεια της ν  4412/2016,      τηρουμένων των αρχών της ίσης
   .μεταχείρισης και της διαφάνειας 38

)δ  ,      ,  :Αν κατά τον έλεγχο των υποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ό Πάρκο Δάσουςτι
i)            ( ),τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους Ενιαίο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ΕΕΕΣ

          είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ό Πάρκο Δάσουςτι έχουν υποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία39 ή
ii)          αν δεν υποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό Πάρκο Δάσους διάστημα τα απαιτούμενα

  ,   , πρωτό Πάρκο Δάσουςτυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii)          ,  αν από Πάρκο Δάσους τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν

           21, 22αποδεικνύονται οι ό Πάρκο Δάσουςροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα
 23  , και της παρούσας 40 

     ,    απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδό Πάρκο Δάσουςχου καταπίπτει υπέρ της
          αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
         προσφέροντα που υπέβ) τους όρους της παρούσαςαλε την αμέσως επό Πάρκο Δάσουςμενη πλέον συμφέρουσα από Πάρκο Δάσους οικονομική

    ,    .άποψη προσφορά β) τους όρους της παρούσαςάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας

         Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
           μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινό Πάρκο Δάσουςς ανάδοχος είχε δηλώσει με το
    ( )        Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους Ενιαίο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ΕΕΕΣ ό Πάρκο Δάσουςτι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για

         (  ),  τις οποίες έλαβ) τους όρους της παρούσαςε γνώση μέχρι τη σύναψη της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης οψιγενείς μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές δεν
      ,      15καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα σύμφωνα με το άρθρο

 ,  .της παρούσας εγγύηση συμμετοχής 41

          ,   Αν κανένας από Πάρκο Δάσους τους προσφέροντες δεν υπέβ) τους όρους της παρούσαςαλε αληθή ή ακριβ) τους όρους της παρούσαςή δήλωση ή αν κανένας
          από Πάρκο Δάσους τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερα από Πάρκο Δάσους τα απαιτούμενα

  ,         :έγγραφα και δικαιολογητικά ή αν κανένας από Πάρκο Δάσους τους προσφέροντες δεν αποδείξει ό Πάρκο Δάσουςτι
)            22.   )α δεν β) τους όρους της παρούσαςρίσκεται σε μια από Πάρκο Δάσους τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο Α και β) τους όρους της παρούσας

       22.   22. ,    πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν έως Ε ό Πάρκο Δάσουςπως αυτά έχουν

15





   ,      .καθοριστεί στην παρούσα η διαδικασία σύναψης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ματαιώνεται

          Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
    ,      πρακτικού από Πάρκο Δάσους την Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχό Πάρκο Δάσουςν

       ( )   ( )  συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στις παραγράφους α και γ του
 .παρό Πάρκο Δάσουςντος άρθρου 42  ,   ,  Η Επιτροπή στη συνέχεια  ,   το κοινοποιεί μέσω της

«   « »,      λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας της Επικοινωνίας στο αποφαινό Πάρκο Δάσουςμενο ό Πάρκο Δάσουςργανο της αναθέτουσας
           αρχής για τη λήψη από Πάρκο Δάσουςφασης είτε κατακύρωσης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης είτε ματαίωσης της

,  .διαδικασίας ανά περίπτωση

        Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδό Πάρκο Δάσουςχου
       105 . 4412/2016,επικυρώνονται με την από Πάρκο Δάσουςφαση κατακύρωσης του άρθρου ν 43   ήτοι με την

   ,      από Πάρκο Δάσουςφαση του προηγούμενου εδαφίου στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι
      ,      360 προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης σύμφωνα με τα άρθρα έως

372   .του ιδίου νό Πάρκο Δάσουςμου 44 

      ,     Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από Πάρκο Δάσουςφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο ό Πάρκο Δάσουςλων
          των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολό Πάρκο Δάσουςγησης των προσφορών σε ό Πάρκο Δάσουςλους
        ,   τους οικονομικούς φορείς που έλαβ) τους όρους της παρούσαςαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης εκτό Πάρκο Δάσουςς από Πάρκο Δάσους τους

         .οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως ό Πάρκο Δάσουςσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ
1   72  .  4412/2016    .  του άρθρου του ν και της αντίστοιχης περ γ   4.1 της παραγράφου της

,παρούσας 45     « »,    μέσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας της Επικοινωνίας και επιπλέον αναρτά τα
      «  δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό Πάρκο Δάσουςχου στον χώρο Συνημμένα Ηλεκτρονικού

».Διαγωνισμού

)ε      ,     Η από Πάρκο Δάσουςφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική εφό Πάρκο Δάσουςσον συντρέξουν οι ακό Πάρκο Δάσουςλουθες
:προϋποθέσεις 46

i.                 ,    ,η από Πάρκο Δάσουςφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω

ii.                    παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε
 ,       περίπτωση άσκησης παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης
          αναστολής κατά της από Πάρκο Δάσουςφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης
     ,     , αναστολής κατά της από Πάρκο Δάσουςφασης της ΑΕΠΠ εκδοθεί από Πάρκο Δάσουςφαση επί της αίτησης με

     ,    την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής σύμφωνα με ό Πάρκο Δάσουςσα ορίζονται
    . 4   372  .στο τελευταίο εδάφιο της παρ του άρθρου του ν  4412/2016,

iii.                     έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβ) τους όρους της παρούσαςατικό Πάρκο Δάσουςς έλεγχος από Πάρκο Δάσους το Ελεγκτικό Πάρκο Δάσους
,      324   327   .  4700/2020,  Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα έως του ν εφό Πάρκο Δάσουςσον

απαιτείται47, και

iv.                  ,    ο προσωρινό Πάρκο Δάσουςς ανάδοχος έχει υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει έπειτα από Πάρκο Δάσους σχετική πρό Πάρκο Δάσουςσκληση της
 ,      “ ”  αναθέτουσας αρχής μέσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας της Επικοινωνίας του

υποσυστήματος,  ,      υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται σύμφωνα με ό Πάρκο Δάσουςσα ορίζονται
  79   . 4412/2016,    ,    στο άρθρο Α του ν στην οποία δηλώνεται ό Πάρκο Δάσουςτι δεν έχουν επέλθει στο

   ,       104  πρό Πάρκο Δάσουςσωπό Πάρκο Δάσους του οψιγενείς μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές κατά την έννοια του άρθρου του ίδιου
,      νό Πάρκο Δάσουςμου και μό Πάρκο Δάσουςνον στην περίπτωση    του προσυμβ) τους όρους της παρούσαςατικού ελέγχου ή  της άσκησης

     .προδικαστικής προσφυγής κατά της από Πάρκο Δάσουςφασης κατακύρωσης

          Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από Πάρκο Δάσους την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο
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.     ,      συμφωνητικό Πάρκο Δάσους Εφό Πάρκο Δάσουςσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές η δήλωση ελέγχεται από Πάρκο Δάσους την
 ,        .Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία εισηγείται προς το αρμό Πάρκο Δάσουςδιο αποφαινό Πάρκο Δάσουςμενο ό Πάρκο Δάσουςργανο

      ,    Μετά από Πάρκο Δάσους την οριστικοποίηση της από Πάρκο Δάσουςφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή
  ,      “ ”  προσκαλεί τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας της Επικοινωνίας του

,        ,   υποσυστήματος να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του
  (15)        προθεσμία δεκαπέντε ημερών από Πάρκο Δάσους την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής

,πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης 48       προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής
.           εκτέλεσης Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής

.πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης 49

           Πριν από Πάρκο Δάσους την υπογραφή του συμφωνητικού υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
      20977/23-8-2007  ( ’  1673)από Πάρκο Δάσουςφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

«        . 3310/2005   Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με
 . 3414/2005το ν ».

        ,    Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό Πάρκο Δάσους μέσα στην προθεσμία
    ,που ορίζεται στην ειδική πρό Πάρκο Δάσουςκληση       και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λό Πάρκο Δάσουςγων

 ,   ,       ανωτέρας β) τους όρους της παρούσαςίας κηρύσσεται έκπτωτος καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
   εγγύηση συμμετοχής του και       4.2 ακολουθείται η διαδικασία του παρό Πάρκο Δάσουςντος άρθρου για

          τον προσφέροντα που υπέβ) τους όρους της παρούσαςαλε την αμέσως επό Πάρκο Δάσουςμενη πλέον συμφέρουσα από Πάρκο Δάσους οικονομική
   άποψη προσφορά β) τους όρους της παρούσαςάσει τιμής50.        Αν κανένας από Πάρκο Δάσους τους προσφέροντες δεν προσέλθει για

   ,      ,την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ματαιώνεται
       1   106  . 4412/2016.σύμφωνα με την περίπτωση β) τους όρους της παρούσας της παραγράφου του άρθρου του ν

   ,    ,    ,  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στην περίπτωση αυτήν να αναζητήσει αποζημίωση πέρα
    ,     197  198 .από Πάρκο Δάσους την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή ιδίως δυνάμει των άρθρων και ΑΚ  51

            ,Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρό Πάρκο Δάσουςσκληση
    (60)      εντό Πάρκο Δάσουςς χρονικού διαστήματος εξήντα ημερών από Πάρκο Δάσους την οριστικοποίηση της

 ,         από Πάρκο Δάσουςφασης κατακύρωσης και με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λό Πάρκο Δάσουςγου
      ,   δημό Πάρκο Δάσουςσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λό Πάρκο Δάσουςγων ανωτέρας β) τους όρους της παρούσαςίας ο ανάδοχος δικαιούται

      ,      να απέχει από Πάρκο Δάσους την υπογραφή του συμφωνητικού χωρίς να εκπέσει η εγγύηση
 ,          197συμμετοχής του καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων

 198 .και ΑΚ 52

4.3       Προδικαστικές αξίας 141.129,03 Ευρώ Προσφυγές αξίας 141.129,03 Ευρώ ενώπιον της αξίας 141.129,03 Ευρώ Αρχή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Εξέτασης αξίας 141.129,03 Ευρώ Προδικαστικών
/   Προσφυγών Προσωρινή διαδικασία για την επιλογή δικαστική διαδικασία για την επιλογή προστασία

Α.  ,           Κάθε ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
            δημό Πάρκο Δάσουςσια σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από Πάρκο Δάσους εκτελεστή πράξη

          ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβ) τους όρους της παρούσαςαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή
      ,    εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων έχει δικαίωμα να

      ( ),    προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα
    345 . . 4412/2016  1 . . . 39/2017, ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στα άρθρα επ Ν και επ ΠΔ στρεφό Πάρκο Δάσουςμενος

  ,        ,με προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής
         προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
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 αίτημά του53.

       ,     Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την
    :άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

( )α   (10)         δέκα ημέρες από Πάρκο Δάσους την κοινοποίηση της προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενης πράξης στον
          ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενο οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
  τηλεομοιοτυπία ή

( )β   (15)         δεκαπέντε ημέρες από Πάρκο Δάσους την κοινοποίηση της προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενης πράξης σε αυτό Πάρκο Δάσουςν
    ,  αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας άλλως

( )γ   (10)    ,   ,    δέκα ημέρες από Πάρκο Δάσους την πλήρη πραγματική ή τεκμαιρό Πάρκο Δάσουςμενη γνώση της πράξης που
      .  β) τους όρους της παρούσαςλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενου οικονομικού φορέα   Ειδικά για την

   ,        άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
  (15)      .πάροδο δεκαπέντε ημερών από Πάρκο Δάσους τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ

       ,    Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή η προθεσμία για την
      (15)    άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε ημέρες από Πάρκο Δάσους την επομένη

    της συντέλεσης της προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενης παράλειψης54.

  ,       Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου
     .  /  39/2017    εντύπου του Παραρτήματος Ι του π δ τος και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην

       ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας
« »       ,   Επικοινωνία του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή επιλέγοντας την

 «  »    15 ένδειξη Προδικαστική Προσφυγή σύμφωνα με άρθρο της  -ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό Πάρκο Δάσουςσια
Έργα. 

          Ο ΕΡΓΟι προθεσμίες ως προς την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή των προδικαστικών προσφυγών και των
         παρεμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση
            κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν ό Πάρκο Δάσουςταν περάσει ολό Πάρκο Δάσουςκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα

23:59:59  ,       ,      και αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάβ) τους όρους της παρούσαςβ) τους όρους της παρούσαςατο ό Πάρκο Δάσουςταν περάσει ολό Πάρκο Δάσουςκληρη η επομένη
    23:59:59εργάσιμη ημέρα και ώρα 55

         Για το παραδεκτό Πάρκο Δάσους της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβ) τους όρους της παρούσαςολο
      ,     από Πάρκο Δάσους τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με ό Πάρκο Δάσουςσα ορίζονται στο

 363 .άρθρο Ν  4412/201656.        :  )Η επιστροφή του παραβ) τους όρους της παρούσαςό Πάρκο Δάσουςλου στον προσφεύγοντα γίνεται α
        ,  )    σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του β) τους όρους της παρούσας ό Πάρκο Δάσουςταν η αναθέτουσα

          αρχή ανακαλεί την προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενη πράξη ή προβ) τους όρους της παρούσαςαίνει στην οφειλό Πάρκο Δάσουςμενη ενέργεια πριν
         ,  )   από Πάρκο Δάσους την έκδοση της από Πάρκο Δάσουςφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής γ σε περίπτωση

          (10)   παραίτησης του προσφεύγοντα από Πάρκο Δάσους την προσφυγή του έως και δέκα ημέρες από Πάρκο Δάσους την
  . κατάθεση της προσφυγής

            Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν
      ,      τη σύναψη της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης επί ποινή ακυρό Πάρκο Δάσουςτητας η οποία διαπιστώνεται με από Πάρκο Δάσουςφαση της

     ,    ΑΕΠΠ μετά από Πάρκο Δάσους άσκηση προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το  368άρθρο   .του Ν
4412/2016  20 . . 39/2017. ,     και ΠΔ Όμως μό Πάρκο Δάσουςνη η άσκηση της   προδικαστικής προσφυγής δεν

     ,     κωλύει την πρό Πάρκο Δάσουςοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπό Πάρκο Δάσους την επιφύλαξη χορήγησης από Πάρκο Δάσους
        366 .  1-2 .  4412/2016το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο παρ Ν

 15 . 1-4 . . 39/2017και παρ ΠΔ 57. 

       ,   Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμό Πάρκο Δάσουςζεται στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία
   ,    (1) σύναψης της παρούσας σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης υποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί μό Πάρκο Δάσουςνο μία προσφορά58.

18

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank




 ,     ,       Μετά την κατά τα ως άνω ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η
 ,    « »:αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας Επικοινωνία

 
)α             Κοινοποιεί την προσφυγή το αργό Πάρκο Δάσουςτερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από Πάρκο Δάσους την

     ,        κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από Πάρκο Δάσους την
  ,    ,     362αποδοχή της προσφυγής προκειμένου να ασκήσει το προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενο από Πάρκο Δάσους τα άρθρα

.  3   7  . .  39/2017,        παρ και ΠΔ δικαίωμα παρέμβ) τους όρους της παρούσαςασής του στη διαδικασία εξέτασης της
,        , προσφυγής για τη διατήρηση της ισχύος της προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενης πράξης προσκομίζοντας

        .ό Πάρκο Δάσουςλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του

)β    ,      (15)     Διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει στην ΑΕΠΠ το αργό Πάρκο Δάσουςτερο εντό Πάρκο Δάσουςς δεκαπέντε ημερών από Πάρκο Δάσους την ημέρα
,      ,     κατάθεσης τον πλήρη φάκελο της υπό Πάρκο Δάσουςθεσης τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους

          . ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Από Πάρκο Δάσουςψεών της επί της προσφυγής Στην
          Έκθεση Από Πάρκο Δάσουςψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική

         αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενης με την προδικαστική προσφυγή
.πράξης

)γ         ,      Κοινοποιεί σε ό Πάρκο Δάσουςλα τα μέρη την έκθεση από Πάρκο Δάσουςψεων τις Παρεμβ) τους όρους της παρούσαςάσεις και τα σχετικά
    ,       έγγραφα που τυχό Πάρκο Δάσουςν τη συνοδεύουν μέσω του ηλεκτρονικού τό Πάρκο Δάσουςπου του διαγωνισμού το
         .αργό Πάρκο Δάσουςτερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από Πάρκο Δάσους την κατάθεσή τους

)δ           Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από Πάρκο Δάσους οποιοδήποτε από Πάρκο Δάσους τα μέρη μέσω της
  ,      (5)    πλατφό Πάρκο Δάσουςρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργό Πάρκο Δάσουςτερο εντό Πάρκο Δάσουςς πέντε ημερών από Πάρκο Δάσους την κοινοποίηση

    των από Πάρκο Δάσουςψεων της αναθέτουσας αρχής59.

          Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπό Πάρκο Δάσουςθεση για την άσκηση των
          ένδικων β) τους όρους της παρούσαςοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου

372  .  4412/2016         Ν κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας
αρχής60.

.Β’        ,    Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εφαρμοζό Πάρκο Δάσουςμενων αναλογικά των
  . . 18/1989,         διατάξεων του π δ την αναστολή της εκτέλεσης της από Πάρκο Δάσουςφασης της ΑΕΠΠ και

       ,   την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου το οποίο
 .        αποφαίνεται αμετακλήτως Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων β) τους όρους της παρούσαςοηθημάτων έχει

           .   και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή Με τα
          ένδικα β) τους όρους της παρούσαςοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως

           συμπροσβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενες με την από Πάρκο Δάσουςφαση της ΑΕΠΠ και ό Πάρκο Δάσουςλες οι συναφείς προς την
       ,   ανωτέρω από Πάρκο Δάσουςφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής εφό Πάρκο Δάσουςσον έχουν

           εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την
    πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης61. 

           Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από Πάρκο Δάσους την προηγούμενη άσκηση της
 .         αίτησης ακύρωσης Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό Πάρκο Δάσους

     (10)       δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από Πάρκο Δάσους κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση
          της από Πάρκο Δάσουςφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργό Πάρκο Δάσουςτερο εντό Πάρκο Δάσουςς

 (30)     .  τριάντα ημερών από Πάρκο Δάσους την κατάθεσή της      Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη
  ,          σύναψη της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης εκτό Πάρκο Δάσουςς εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμό Πάρκο Δάσουςδιος δικαστής

 .  αποφανθεί διαφορετικά       Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
,  παράβ) τους όρους της παρούσαςολο        372 . 4 . -   .σύμφωνα με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο παρ εδ γ΄ όλη τη διάρκεια της ζ΄ όλη τη διάρκεια της του Ν
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4412/2016.           Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της
          . αίτησης ακύρωσης διακό Πάρκο Δάσουςπτεται και αρχίζει από Πάρκο Δάσους την επίδοση της σχετικής από Πάρκο Δάσουςφασης Ο ΕΡΓΟ

          διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενης
,       (10)      πράξης οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από Πάρκο Δάσους την επίδοση της από Πάρκο Δάσουςφασης

,     ,      αυτής να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της
. αναστολής

.Γ        : Διαφορές από Πάρκο Δάσους τον συγκεκριμένο διαγωνισμό Πάρκο Δάσους που ανακύπτουν
)α        από Πάρκο Δάσους πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι    ,  οποίες κοινοποιούνται στον θιγό Πάρκο Δάσουςμενο ή των

      ,οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση
)β        , από Πάρκο Δάσους παραλείψεις που συντελούνται από Πάρκο Δάσους μέρους της

         372 .  4412/2016,εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου Ν
     138 . 4782/2021ό Πάρκο Δάσουςπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ν 62,    :σύμφωνα με τις οποίες

           Με το ίδιο δικό Πάρκο Δάσουςγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και
    .ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ

            Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου
 ,    ,         δικαστηρίου κωλύουν εκ του νό Πάρκο Δάσουςμου τη σύναψη της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης μέχρι την έκδοση της

  ,        οριστικής δικαστικής από Πάρκο Δάσουςφασης εκτό Πάρκο Δάσουςς εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό Πάρκο Δάσους
 . ,          αποφανθεί διαφορετικά Επίσης η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης

          (15)κωλύουν την πρό Πάρκο Δάσουςοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό Πάρκο Δάσους διάστημα δεκαπέντε
     ,        ημερών από Πάρκο Δάσους την άσκηση της αίτησης εκτό Πάρκο Δάσουςς εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο

  αυτό Πάρκο Δάσους αποφανθεί διαφορετικά63. 

 5:         –  Άρθρο Έγγραφα της αξίας 141.129,03 Ευρώ σύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ κατά το στάδιο της αξίας 141.129,03 Ευρώ εκτέλεσης αξίας 141.129,03 Ευρώ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ειρά
ισχύος αξίας 141.129,03 Ευρώ

    Σχετικά με την υπογραφή  του συμφωνητικού,    ισχύουν τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στις .  παρ 4,
5, 7, 8 του  105 άρθρου  καθώς  και   στο άρθρο 135  . 4412/201του ν 6.

             Τα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης με β) τους όρους της παρούσαςάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα
 .        αναφερό Πάρκο Δάσουςμενα παρακάτω Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά

,      ό Πάρκο Δάσουςρων η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1.  Το συμφωνητικό Πάρκο Δάσους,     συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων
  ,     88  89  . 4412/2016, του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα άρθρα και του ν ιδίως

          ως προς τον προσδιορισμό Πάρκο Δάσους οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος
   ,διαμό Πάρκο Δάσουςρφωσε την προσφορά του

2.   .Η παρούσα Διακήρυξη
3.   .Η Ο ΕΡΓΟικονομική Προσφορά
4.    Το Τιμολό Πάρκο Δάσουςγιο Δημοπράτησης
5.     ( . . .).Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ε Σ Υ
6.     ( . . )     Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τ Σ Υ με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

  και τα
 , Παραρτήματα τους

7.    ( . .). Η Τεχνική Περιγραφή Τ Π
8.   .Ο ΕΡΓΟ Προϋπολογισμό Πάρκο Δάσουςς Δημοπράτησης
9.     . Ο ΕΡΓΟι εγκεκριμένες μελέτες του έργου
10.       .Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
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     ,   ,   Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ισχύουν ό Πάρκο Δάσουςπως διαμορφώθηκαν με τις
       συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από Πάρκο Δάσους την

     .αναθέτουσα αρχή επί ό Πάρκο Δάσουςλων των ανωτέρω

 6:  Άρθρο Γλώσσα διαδικασίας αξίας 141.129,03 Ευρώ

6.1.         Τα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
     ,    .   και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες συνολικά ή μερικά Σε περίπτωση

         ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης που έχουν
   ,     συνταχθεί σε περισσό Πάρκο Δάσουςτερες γλώσσες επικρατεί η ελληνική έκδοση64.  Τυχό Πάρκο Δάσουςν

     .προδικαστικές προσφυγές υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται στην ελληνική γλώσσα

6.2.        ,    Ο ΕΡΓΟι προσφορές και τα περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςανό Πάρκο Δάσουςμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα
        αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από Πάρκο Δάσους

     . επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

6.3.          Στα αλλοδαπά δημό Πάρκο Δάσουςσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό Πάρκο Δάσουςζεται η Συνθήκη της
  5.10.1961,      .  1497/1984  ( 188)Χάγης της που κυρώθηκε με το ν Α΄ όλη τη διάρκεια της    σύμφωνα με τα

   4.2. )   οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της παρούσας.     Τα αλλοδαπά δημό Πάρκο Δάσουςσια και ιδιωτικά
       έγγραφα συνοδεύονται από Πάρκο Δάσους μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

         επικυρωμένη είτε από Πάρκο Δάσους πρό Πάρκο Δάσουςσωπο αρμό Πάρκο Δάσουςδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
           νομοθεσίας είτε από Πάρκο Δάσους πρό Πάρκο Δάσουςσωπο κατά νό Πάρκο Δάσουςμο αρμό Πάρκο Δάσουςδιο της χώρας στην οποία έχει

  συνταχθεί το έγγραφο65       ,και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα
,   4.2. )  . ομοίως στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της παρούσας

6.4.             -    –  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη με ειδικό Πάρκο Δάσους
 ,       ,  τεχνικό Πάρκο Δάσους περιεχό Πάρκο Δάσουςμενο δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά ό Πάρκο Δάσουςπως

,    ,    , αριθμούς αποδό Πάρκο Δάσουςσεις σε διεθνείς μονάδες μαθηματικούς τύπους και σχέδια που
           είναι δυνατό Πάρκο Δάσουςν να διαβ) τους όρους της παρούσαςαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η

 ,μετάφρασή τους  66      ,   μπορούν να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να
    .συνοδεύονται από Πάρκο Δάσους μετάφραση στην ελληνική

6.5.      ,       Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή καθώς και μεταξύ αυτής και του
,      .αναδό Πάρκο Δάσουςχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

6.6         ,      :Κατά παρέκκλιση γίνεται δεκτή η υποβ) τους όρους της παρούσαςολή των ακό Πάρκο Δάσουςλουθων
               ………………
              (      ,   ενός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών των δικαιολογητικών

 ,     κατακύρωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμπεριλαμβανομένων όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εξειδικεύονται από την
    ) αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο

 ……………..   στην γλώσσα (   ,  . .    συμπληρώστε τη γλώσσα π χ την αγγλική ή
       )ενδεχομένως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλη επίσημη γλώσσα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευρωπαϊκής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ένωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση   χωρίς να

  ,        απαιτείται επικύρωσή τους στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι
     ,  καταχωρισμένα σε επίσημους ιστό Πάρκο Δάσουςτοπους φορέων πιστοποίησης στους οποίους

  ,  ,     υπάρχει ελεύθερη πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςαση μέσω διαδικτύου και εφό Πάρκο Δάσουςσον ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας
  ,         παραπέμπει σε αυτούς προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι

    ευχερής για την αναθέτουσα αρχή67. 

 7: Άρθρο  Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1     ,        Για τη δημοπράτηση του έργου την εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης και την κατασκευή
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,      ,  :του εφαρμό Πάρκο Δάσουςζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων ό Πάρκο Δάσουςπως ισχύουν
1.  .  4412/2016  «   ,    του ν Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

(    201/24/   2014/25/ )» ( ’ 147),προσαρμογή στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ε και ΕΕ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
2.  .  4727/2020 ( ’  184) «   (   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Ψηφιακή Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην Ελληνική

   ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –Νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ και της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ
  (      Ηλεκτρονικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Επικοινωνίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

( ) 2018/1972   ”,ΕΕ και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
3.  . 4700/2020 ( ’ 127) «       ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Ενιαίο κείμενο Δικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για το Ελεγκτικό Συνέδριο

      , ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο τροποποιήσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
      ,    στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για την

      » αποτελεσματική απονομή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δικαιοσύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
4.  του .  4640/2019(  190)  «      ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Διαμεσολάβηση σε αστικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εμπορικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υποθέσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

        Περαιτέρω εναρμόνιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ελληνικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
 2008/52/         21Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

 2008   ».Μαΐου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
5.  . 4624/2019 (  137) «     ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχή Προστασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

    ( ) 2016/679   μέτρα εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Κανονισμού ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
    27και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  2016      Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου για την προστασία των φυσικών

       προσώπων έναντι της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επεξεργασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
      ( ) 2016/680  ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ του Ευρωπαϊκού
     27Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  2016   »,Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

6.  . 4622/2019 (  133/ /07.08.2019) «  : , του ν ΦΕΚ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Επιτελικό Κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οργάνωση λειτουργία
&    ,     &   διαφάνεια της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των κυβερνητικών οργάνων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση κεντρικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

 »,δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
7.  .  4601/2019  ( ’  44)  «  µ µ µ   µ  του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Εταιρικοί ετασχη ατισ οί και εναρ όνιση του

µ   µ      2014/55/   νο οθετικού πλαισίου ε τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ του Ευρωπαϊκού
   µ   16   2014    Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου για την έκδοση
       ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

»,διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
8.  . 4472/2017 ( 74)     118  119,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των άρθρων και
9.  .  4314/2014του ν  ( ’  265)  “ )  Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)   ,      Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή

      2014−2020,  )αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Β)
   2012/17      Ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  13   2012  (  Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ιουνίου ΕΕ L 156/16.6.2012)    ,στο ελληνικό δίκαιο
  . 3419/2005 ( ’ 297)   ” τροποποίηση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και  . 3614/2007 ( ’του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

267)  « ,        Διαχείριση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
  2007  -2013»,    .  προγραμματική περίοδο και του ν 3614/2007  ( ’  267)  « ,Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Διαχείριση

       έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
 2007 -2013»περίοδο  68

10.  .  4278/2014  ( 157)      59  «  του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και ειδικότερα το άρθρο Άρση περιορισμών
     »,συμμετοχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα

11.  .  4270/2014  ( '  143)  «του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)     Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσιονομικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εποπτείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
(    2011/85/ )  –     ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

»διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ,  όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύει
12.  . 4129/2013 ( ’ 52) «        »,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση του ΚώδικαΝόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
13.  .  4013/2011  ( ’  204)  «     του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Σύσταση ενιαίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νεξάρτητης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημοσίων

      …»,Συμβάσεων και Κεντρικού ΗλεκτρονικούΜητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
14.   4  5   20,   80-110,   1των παραγράφων και του άρθρου των άρθρων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παραγράφου α

  176 . 3669/2008 ( ’ 116) «     του άρθρου ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κωδικοποίησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
  » ( ),   .κατασκευής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων έργων ΚΔΕ όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μεταβατικά ισχύουν
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15.  .  3548/2007 ( ’  68)  «      του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
       »,στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

16.  .  3310/2005  “του ν         Μέτρα για τη διασφάλιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαφάνειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και την αποτροπή
      ” ( ' 30)καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ,

    .  3414/2005  ( '  279),     όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με το ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) για τη διασταύρωση των
       . . .,   . .  82/1996  (  66)στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ το π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

«        Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
          στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ανάληψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών

    »,      προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα η κοινή απόφαση των Υπουργών
   ’  .  20977/2007  (  ’  1673  )    Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Επικρατείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ Β) σχετικά με τα

‘’        .3310/2005,  Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   .3414/2005’’τροποποιήθηκε με το Ν ,       καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και η απόφαση του Υφυπουργού

   ’  .1108437/2565/ /2005  (  1590)Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Οικονομικών υπ αριθμ ΔΟΣ Β)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
“       Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση χωρών στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση λειτουργούν εξωχώριες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εταιρίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση”.

17.  . 2859/2000 “      ( . . .)” ( ’ 248).του ν Κύρωση Κώδικα ΦόρουΠροστιθέμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ξίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΦΠΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
18.  . 2690/1999 ( ' 45) “    ∆  ∆   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ιαδικασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

”διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
19.  .  2121/1993  ( '  25)  “του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)  ,    Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγενικά Δικαιώματα και

 Πολιτιστικά Θέματα”.
20.  . . 71/2019 ( 112) «      του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Μητρώα συντελεστών παραγωγής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων και

 , ,      ιδιωτικών έργων μελετών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
 ( . .).υπηρεσιών ΜΗΤΕ

21.  . . 39/2017 ( ’ 64) «     του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εξέτασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προδικαστικών προσφυγών
  . . . .»ενώπιων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΕΠΠ

22.  . . 80/2016 “     ” (  145 )του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάληψη υποχρεώσεων από τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάκτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 69

23.  . .  28/2015 ( ' 34) “       του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
  ”,έγγραφα και στοιχεία

24.  ’  .  14900/4-2-2021       της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Υπουργών Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και
     (  466/8-2-2021)  «Επενδύσεων και Περιβάλλοντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Ενέργειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Έγκριση

      » (  ).σχεδίου Δράσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πράσινες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση κατά περίπτωση
25.  ’  .  . . .  .  60967   2020  (B’  2425/18.06.2020)  «της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Ηλεκτρονική

        .  4601/2019»Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν
( 44)Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

26.  ’  .  . . .  .  60970  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εθνικού
       Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

27.   . /61034/  466/29-12-2017     της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθ ΔΝΣ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών και
 « ,       Μεταφορών Κατάρτιση τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών

    ,    διαδικασιών σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
      ( . . . .)  . 8τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜηΜΕΔ της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρ

( )   221  .  4412/2016» (  4841),      η του άρθρου του ν Β) όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με την όμοια
  / .21137/  466/2-5-2018 (  1511).απόφαση ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΔΝΣ οικ ΦΝ Β)

28.          της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διαπιστωτικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πράξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και
   . .  11/ .627/18-5-2020   Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με α π Δ Οικ θέμα Μετεγκατάσταση

        του υποσυστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών
(  5465 - 4).Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΔΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). ΧΘΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική ΨΕ

29.   .  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ 166278/25-06-2021     ( '  2813)  «Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β) Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
        τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων

,         έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
         υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού

    ( . . . . .)  (  Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
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-  ».ΕΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα
30.   .  57654/2017    ( ’  1781)  «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β) Ρύθμιση ειδικότερων

       θεμάτων λειτουργίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
  ( )     »,Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

31.   .  64233/08-06-2021     ( ’  2453)  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
        τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων

         Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και διαδικασιών
      ( )».του Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ

32.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ  .22/4193/2019 Δ      Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(  4607)Β)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις    (70)    ( ),Έγκριση εβδομήντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΤΕΠ

         , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα ΔημόσιαΈργα καιΜελέτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
33.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ  / .38107/  466/2017     ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών

  (καιΜεταφορών B  1956) «  «  »   ΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων
      . 4412/2016»,για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων του ν

34.   .  / .35577/  466/2017    της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών
  (B  1746) «     και Μεταφορών ΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για

  ».δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων
35.     .  15/ /24298/28.07.2005  (  1105)    της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ με αριθ Δ οικ Β)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με θέμα

«       Έκδοση Ενημερότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πτυχίου και Β)εβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου
  ,     συμβάσεων δημοσίων έργων υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ανωνύμων

    ».εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων
36.   6191     23/12/2021       Του ΦΕΚ τεύχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με τον οποίο καταργήθηκε το Νομικό

     Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «   Φορέας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εθνικού
   –   -  »Πάρκου Δάσους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δαδιάς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Λ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).ευκίμης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Σουφλίου    και ενσωματώθηκε στον

      ( . . . .)  Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Κλιματικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)λλαγής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΟΦΥΠΕΚΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ο
       . 4685/2020 (  92)  οποίος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση καθίσταται καθολικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διάδοχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμφωνα με τοΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με την

 «        »επωνυμία Μονάδα Διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕθνικώνΠάρκων ΔέλταΈβρου και Δαδιάς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
37.   3 Του άρθρου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  13-08-2022 . . . (  143)     . 4824/2021από ΠΝΠ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που κυρώθηκε με τον ν

(  156)         Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με θέμα την μεταφορά των Δασικών Υπηρεσίων των Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ποκεντρωμένων
        Διοικήσεων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Χώρας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Ενέργειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

38.   .  .  61066/06-02-2023  ( :  3 4653 8-7 1)    Τη με αρ πρωτ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΔΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΨΝ Ρ Π Ν απόφαση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕΔΠ
.- .Μακ Θρ

7.2         Ο ΕΡΓΟι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις70,
          καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από Πάρκο Δάσους τα

      οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στα συμβ) τους όρους της παρούσαςατικά τεύχη της παρούσας     καθώς και το σύνολο των
  ,  ,    διατάξεων του ασφαλιστικού εργατικού περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικού και φορολογικού

δικαίου     ( ,  . .,  . .)   και γενικό Πάρκο Δάσουςτερα κάθε διάταξη Νό Πάρκο Δάσουςμος ΠΔ ΥΑ και ερμηνευτική
          εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας

,      .σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά

7.3         (Προσθή διαδικασία για την επιλογή κες αξίας 141.129,03 Ευρώ και εν γένει προσαρμογές αξίας 141.129,03 Ευρώ άρθρων της αξίας 141.129,03 Ευρώ διακή διαδικασία για την επιλογή ρυξης αξίας 141.129,03 Ευρώ πέραν
        των όσων ή διαδικασία για την επιλογή δη προβλέπονται ρητώς αξίας 141.129,03 Ευρώ στο κείμενο της αξίας 141.129,03 Ευρώ πρότυπης αξίας 141.129,03 Ευρώ

)       ,  διακή διαδικασία για την επιλογή ρυξης αξίας 141.129,03 Ευρώ μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται μόνο
         .εφόσον είναι απόλυτα συμβατές αξίας 141.129,03 Ευρώ με την ισχύουσακάθεφορά νομοθεσία
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 8:   , , , . . .-  Άρθρο Χρηματοδότηση τουΈργου Φόροι Δασμοί κ λ π Πληρωμή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου

8.1.     Το έργο χρηματοδοτείται από Πάρκο Δάσους    (  )  την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής και
    . . .  ( .  . . .  2019 27510008)από Πάρκο Δάσους Εθνικούς Πό Πάρκο Δάσουςρους μέσω Π Δ Ε κωδ Π Δ Ε ΣΕ  και

   περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο Υποέργο 3  :  «   της Πράξης Επιχορήγηση του Φορέα
    - -   Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου για δράσεις
  ,    »   διαχείρισης προστατευό Πάρκο Δάσουςμενων περιοχών ειδών και οικοτό Πάρκο Δάσουςπων με κωδικό Πάρκο Δάσους

/MIS  ( )  5033258,       πράξης Ο ΕΡΓΟΠΣ η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πάρκο Δάσους
 «  ,     Πρό Πάρκο Δάσουςγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβ) τους όρους της παρούσαςάλλον και Αειφό Πάρκο Δάσουςρος Ανάπτυξη

2014-2020»     . . /   3160/04-04-2019 ( :με β) τους όρους της παρούσαςάση τη με αρ πρωτ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ
465 8- )      ΨΦΠΤ ΧΙ ΧΞΛ από Πάρκο Δάσουςφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών

    ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ71 όπως  τροποποιήθηκε  με  την  με  αρ.  πρωτ.  ΕΥΠ/ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ
1910/23-02-2022  (ΑΔΑ:  ΨΒΟΑ46ΜΤΛΡ-ΑΜΦ)     από Πάρκο Δάσουςφαση της Ειδικής Γραμματείας

      Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ72

         Η θετική γνώμη προέγκρισης δημοπράτησης της Διαχειριστικής Αρχής ή η
         .τεκμαιρό Πάρκο Δάσουςμενη θετική γνώμη αποτελεί ό Πάρκο Δάσουςρο για τη χρηματοδό Πάρκο Δάσουςτηση της πράξης

 Το έργο   υπό Πάρκο Δάσουςκειται στις κρατήσεις73      ,που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται για τα έργα αυτά
    0,1 %   ,  περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένης της κράτησης ύψους υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με

  7 .  3  .το άρθρο παρ του ν  4912/202274,    2,5‰   της κράτησης υπέρ των Μηχανικών
  ( )   . . . . . . .    Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ της ΠΟ ΕΡΓΟΜΗΤΕΔΥ καθώς και  της κράτησης

6‰,       53 .  7 .  '   .  4412/2016σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου παρ περ θ του ν
  '  .  / .42217/ 466/12.6.2017   και της υπ αριθμ ΔΝΣγ οικ ΦΝ από Πάρκο Δάσουςφασης του Υπουργού

   ( '  2235),Υποδομών και Μεταφορών Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν    2,5‰   της κράτησης υπέρ της
. . . . . . . .,        53 .  7  .  '  ΠΟ ΕΡΓΟΜΗ Τ Ε Δ Υ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου παρ περ θ του

.ν  4412/2016   /51667/ 466/12-02-2020και ΔΝΣβ) τους όρους της παρούσας ΦΝ    από Πάρκο Δάσουςφασης του Υπουργού
   ( '  2780),       0,02%Υποδομών και Μεταφορών Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν καθώς και της κράτησης ύψους

      . . .  . . . . .,    υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο ΕΡΓΟ Π Σ Ε Σ Η ΔΗ Σ σύμφωνα με το
 36 . 6  . 4412/2016. άρθρο παρ του ν

8.2.   ,  . . .       ,Τα γενικά έξοδα ό Πάρκο Δάσουςφελος κ λ π του Αναδό Πάρκο Δάσουςχου και οι επιβ) τους όρους της παρούσαςαρύνσεις από Πάρκο Δάσους φό Πάρκο Δάσουςρους
 . . .      . . .  . . . δασμούς κ λ π καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε Σ Υ Ο ΕΡΓΟ Φ Π Α β) τους όρους της παρούσαςαρύνει

   .τον Κύριο του Έργου

8.3.         152  .  4412/2016  Ο ΕΡΓΟι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο του ν και το
   . . .       αντίστοιχο άρθρο της Ε Σ Υ Η πληρωμή του εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικού τιμήματος θα

  γίνεται σε EURO.

 9:  –    Άρθρο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμπλή διαδικασία για την επιλογή ρωση αποσαφή διαδικασία για την επιλογή νιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 

  Η αναθέτουσα αρχή75         ,τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας
     ,      ζητά από Πάρκο Δάσους τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς ό Πάρκο Δάσουςταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση
         ,που πρέπει να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες

   ,     ,  συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ ή ό Πάρκο Δάσουςταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα να
,   ,        υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν να συμπληρώνουν να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
  ,       (10)  πληροφορίες ή τεκμηρίωση εντό Πάρκο Δάσουςς προθεσμίας ό Πάρκο Δάσουςχι μικρό Πάρκο Δάσουςτερης των δέκα ημερών και

    (20)       ό Πάρκο Δάσουςχι μεγαλύτερης των είκοσι ημερών από Πάρκο Δάσους την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς
  ,     «  »  της σχετικής πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης μέσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας Επικοινωνία του
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,          102υποσυστήματος σύμφωνα με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στις διατάξεις των άρθρων
 103  . 4412/2016.και του ν

           Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό Πάρκο Δάσους την προϋπό Πάρκο Δάσουςθεση
             ό Πάρκο Δάσουςτι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ό Πάρκο Δάσουςτι αφορά σε στοιχεία ή

,        δεδομένα των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβ) τους όρους της παρούσαςώσιμος ο προγενέστερος
         χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής

.          ,προσφορών Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ όλη τη διάρκεια της αναλογίαν και για τυχό Πάρκο Δάσουςν ελλείπουσες δηλώσεις
       .υπό Πάρκο Δάσους την προϋπό Πάρκο Δάσουςθεση ό Πάρκο Δάσουςτι β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνουν γεγονό Πάρκο Δάσουςτα αντικειμενικώς εξακριβ) τους όρους της παρούσαςώσιμα 76

 10:    - Άρθρο Απόφαση ανάληψης αξίας 141.129,03 Ευρώ υποχρέωσης αξίας 141.129,03 Ευρώ   Έγκριση δέσμευσης αξίας 141.129,03 Ευρώ πίστωσης αξίας 141.129,03 Ευρώ

(        )για έργα που χρηματοδοτούνται από Πάρκο Δάσους τον Τακτικό Πάρκο ΔάσουςΠροϋπολογισμό Πάρκο Δάσους

         .  .  ….................   Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η από Πάρκο Δάσουςφαση με αρ πρωτ για την
 /        202..... ανάληψη υποχρέωσης έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό Πάρκο Δάσους έτος και

 .  .........          . . .με αρ καταχώρηση στο β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΔΟ ΕΡΓΟΥ
(           συμπληρώνεται και ο αριθμό Πάρκο Δάσουςς της από Πάρκο Δάσουςφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε

          , περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσό Πάρκο Δάσουςτερα του ενό Πάρκο Δάσουςς οικονομικά έτη σύμφωνα
   4 . 4  . . 80/2016 ).με το άρθρο παρ του π δ 77 

 Ή 

(         )για έργα που χρηματοδοτούνται από Πάρκο Δάσους τονΠρό Πάρκο Δάσουςγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

        .  .  44934/22-04-2019  ( :Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ πρωτ ΑΔΑ
465 8- )         ΨΙΔΘ ΧΙ ΗΦΙ Από Πάρκο Δάσουςφαση του Υπουργείου Ο ΕΡΓΟικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση

   980.354,00  € (   )  δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένου του ΦΠΑ σε
    2019 27510008    275/1   . . .    .  .β) τους όρους της παρούσαςάρος του ενάριθμου έργου ΣΕ της ΣΑΕ του ΠΔΕ και η υπ αρ

51105/05-05-2021  ( :  6 46 - 3 )     ΑΔΑ Ψ ΧΥ ΜΤΛΡ Ψ Α Από Πάρκο Δάσουςφαση Υπουργού Ανάπτυξης και
      .Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕ
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ’ ΄

 11: , , ,    Άρθρο Τίτλος αξίας 141.129,03 Ευρώ προϋπολογισμός αξίας 141.129,03 Ευρώ τόπος αξίας 141.129,03 Ευρώ περιγραφή διαδικασία για την επιλογή και ουσιώδη
  χαρακτηριστικά του έργου

  Τίτλος αξίας 141.129,03 Ευρώ του έργου

    : Ο ΕΡΓΟ τίτλος του έργου είναι
«Πυρήνας  προσαρμογής  ελαφιών  στο  Εθνικό  Πάρκο  Δάσους  Δαδιάς-Λευκίμης-

Σουφλίου ».

11.1.    Προϋπολογισμός αξίας 141.129,03 Ευρώ Δημοπράτησης αξίας 141.129,03 Ευρώ του έργου (   εκτιμώμενη αξία της αξίας 141.129,03 Ευρώ
)σύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ

      Ο ΕΡΓΟ προϋπολογισμό Πάρκο Δάσουςς δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε78 175.000,00  Ευρώ
  :και αναλύεται σε

 Δαπάνη Εργασιών 102.513,20 €
     ( . .+ . .) Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβ) τους όρους της παρούσαςου ΓΕ Ο ΕΡΓΟΕ 18.452,38 €

Απρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεπτα79 (  ποσοστού 15%       επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
. .+ . .)  ΓΕ Ο ΕΡΓΟΕ 18.144,84 €,        που αναλώνονται σύμφωνα με τους ό Πάρκο Δάσουςρους του άρθρου

156 . 3.( ) παρ α του .ν  4412/2016. 

        2.018,61  €Στο ανωτέρω ποσό Πάρκο Δάσους προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού
    153  . 4412/2016.σύμφωνα με το άρθρο του ν

   ( ),  (  ),    Ρήτρα πρό Πάρκο Δάσουςσθετης καταβ) τους όρους της παρούσαςολής πριμ εφό Πάρκο Δάσουςσον προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται σύμφωνα με το
 149  . 4412/2016    16  .άρθρο του ν και το άρθρο της παρούσας

          Η παρούσα σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο
        σύνολο διό Πάρκο Δάσουςτι οι επιμέρους ομάδες εργασιών που περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στον

         προϋπολογισμό Πάρκο Δάσους είναι της ίδιας φύσης και δεν απαιτείται να υπάρξουν
         διαφορετικοί ανάδοχοι καθώς ο ανάδοχος απαιτείται να έχει ειδίκευση μό Πάρκο Δάσουςνο

  .σε Ο ΕΡΓΟΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟ ΕΡΓΟΜΙΚΕΣ εργασίες

11.2.    Τόπος αξίας 141.129,03 Ευρώ εκτέλεσης αξίας 141.129,03 Ευρώ του έργου 

   «  –  – »Εθνικό Πάρκο Δάσους Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου

11.3.      Περιγραφή διαδικασία για την επιλογή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

         «  –Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων γης στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Πάρκο Δαδιάς
 –  »         Λευκίμης Σουφλίου τις τελευταίες δεκαετίες και η συνεχής μείωση των
       ανοικτών εκτάσεων έχει επιφέρει αλλαγές στην κατανομή ορισμένων

  ,       σπάνιων αρπακτικών πουλιών τα οποία είναι γνωστό Πάρκο Δάσους ό Πάρκο Δάσουςτι χρησιμοποιούν τα
   .      διάκενα ως θέσεις τροφοληψίας Η διατήρηση των λιβ) τους όρους της παρούσαςαδιών και ανοιγμάτων

         των δασοσκεπών εκτάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση της
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       ποικιλό Πάρκο Δάσουςτητας και της πυκνό Πάρκο Δάσουςτητας των πληθυσμών των εδαφό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςιων
     .σπονδυλό Πάρκο Δάσουςζωων που αποτελούν θηράματα των αρπακτικών

           Η διαχείριση του δάσους πρέπει να γίνει με γνώμονα τη διατήρηση των
.     ,       διακένων Για το σκοπό Πάρκο Δάσους αυτό Πάρκο Δάσους επιλέχθηκε η ενίσχυση του πληθυσμού του

 (ζαρκαδιού Capreolus  capreolus)       και η επανεισαγωγή του κό Πάρκο Δάσουςκκινου ελαφιού
(Cervus elaphus).         Τα δύο παραπάνω είδη περιορίζουν την επέκταση του δάσους

        ,  μέσω της β) τους όρους της παρούσαςό Πάρκο Δάσουςσκησης και συμβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν στη διατήρηση των διακένων ενώ
      , μπορούν να υποκαταστήσουν τον ρό Πάρκο Δάσουςλο των κατσικιών ο  συνολικό Πάρκο Δάσουςς αριθμό Πάρκο Δάσουςς

      .   των οποίων υποχωρεί σταθερά στην περιοχή μελέτης Πέρα του σημαντικού
     ,      τους ρό Πάρκο Δάσουςλου ως διαμορφωτές του δάσους τα δύο παραπάνω είδη αποτελούν

     ,       πολύτιμη τροφική πηγή για τους θηρευτές ενώ τα νεκρά άτομα μπορούν να
    .αποτελέσουν τροφή για τους γύπες

          «Ο ΕΡΓΟι εργασίες που προτείνονται σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο Πυρήνας
      - -προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκίμης

»        .  .  3035/26-02-2020  ( :Σουφλίου η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ πρωτ ΑΔΑ
6 5 1 - )   /   .Ω Ω Ο ΕΡΓΟΡ Υ ΙΛΖ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. από Πάρκο Δάσουςφαση της Δ νσης ΔασώνΝ  ,   :Έβ) τους όρους της παρούσαςρου είναι οι εξής

-    1.770    20,65 Κατασκευή περίφραξης μήκους μέτρων για έκταση Ha.
-   (6)        Κατασκευή έξι τσιμεντένιων τοιχίων στα σημεία ό Πάρκο Δάσουςπου η περίφραξη

  .        περνά από Πάρκο Δάσους ρέματα Για τη διέλευση του νερού θα τοποθετηθούν
  (   ).σωληνωτοί αγωγοί τσιμεντένιοι και πλαστικοί

-   (5)       (3Τοποθέτηση πέντε θυρών εισό Πάρκο Δάσουςδου στον πυρήνα προσαρμογής
  2 ).δίφυλλες και μονό Πάρκο Δάσουςφυλλες

-    .Τοποθέτηση ξύλινης πινακίδας ενημέρωσης

          .Για την υλοποίηση του έργου έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση με αρ
.  280635/18-11-2021,       πρωτ μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου

 - -  (     Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου που ενσωματώθηκε στον Ο ΕΡΓΟΦΥΠΕΚΑ με
  «       την επωνυμία Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβ) τους όρους της παρούσαςρου και

Δαδιάς με  βάση το ΦΕΚ 6191 τεύχος Β΄  της  23/12/2021)    και της Αποκεντρωμένης
 -  (     Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αντικαταστάθηκε από Πάρκο Δάσους την Επιθεώρηση

         Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας Θράκης του ΥΠΕΝ σύμφωνα με
το  3 άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  13-08-2022 . . . (  143)     . 4824/2021από ΠΝΠ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που κυρώθηκε με τον ν
(  156)Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ).

Επισημαίνεται ,        ό Πάρκο Δάσουςτι το φυσικό Πάρκο Δάσους και οικονομικό Πάρκο Δάσους αντικείμενο των δημοπρατούμενων
          έργων δεν πρέπει να μεταβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της

,      .  4    132 .  4412/2016.  σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης κατά τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στην παρ του άρθρου ν Δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα
 ,       132μεταβ) τους όρους της παρούσαςολής υφίσταται μό Πάρκο Δάσουςνο υπό Πάρκο Δάσους τις προϋποθέσεις των άρθρων 80  156 . 4412/2016.και ν

    «  »   Επιτρέπεται η χρήση των επί έλασσον δαπανών     με τους ακό Πάρκο Δάσουςλουθους ό Πάρκο Δάσουςρους και
περιορισμούς:

    «  »  ,     Δεν τροποποιείται το β) τους όρους της παρούσαςασικό Πάρκο Δάσους σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του
,      ,    έργου ό Πάρκο Δάσουςπως περιγράφονται στα συμβ) τους όρους της παρούσαςατικά τεύχη ούτε καταργείται ομάδα

   .εργασιών της αρχικής σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης  

    ,     .Δεν θίγεται η πληρό Πάρκο Δάσουςτητα ποιό Πάρκο Δάσουςτητα και λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητα του έργου  

            Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική
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.σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση  

-     ,      Δεν υπερβ) τους όρους της παρούσαςαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον τελικό Πάρκο Δάσους εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πάρκο Δάσους
   ,      (20%)   Πίνακα Εργασιών του έργου ποσοστό Πάρκο Δάσους είκοσι τοις εκατό Πάρκο Δάσους της συμβ) τους όρους της παρούσαςατικής

     ,  ,     δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό Πάρκο Δάσους δέκα τοις εκατό Πάρκο Δάσους
(10%)        . . .,   της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης χωρίς ΦΠΑ αναθεώρηση τιμών

  .      και απρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεπτες δαπάνες Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται
          .υπό Πάρκο Δάσουςψη μό Πάρκο Δάσουςνο οι μεταφορές δαπάνης από Πάρκο Δάσους μία ομάδα εργασιών σε άλλη

   ,       (20%  Τα ποσά που εξοικονομούνται εφό Πάρκο Δάσουςσον υπερβ) τους όρους της παρούσαςαίνουν τα ανωτέρω ό Πάρκο Δάσουςρια ή και
10%),          . . .,μειώνουν ισό Πάρκο Δάσουςποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης χωρίς ΦΠΑ

   .     «   »αναθεωρήσεις και απρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεπτες δαπάνες Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών
        απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τ  εχνικού Σ , υμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου ύστερα

    .από Πάρκο Δάσους εισήγηση του φορέα υλοποίησης
         Ο ΕΡΓΟ προϋπολογισμό Πάρκο Δάσουςς των έργων στα οποία εφαρμό Πάρκο Δάσουςζεται η παράγραφος αυτή

   ,       αναλύεται σε ομάδες εργασιών οι οποίες συντίθενται από Πάρκο Δάσους εργασίες που υπάγονται
       ,   σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων έχουν παρό Πάρκο Δάσουςμοιο τρό Πάρκο Δάσουςπο

          .κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό Πάρκο Δάσους έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους
  Με την  .με αριθμ  / .38107/  466/2017    ΔΝΣγ οικ ΦΝ Από Πάρκο Δάσουςφαση του Υπουργού Υποδομών
  (και Μεταφορών B  1956) ΄ όλη τη διάρκεια της «  «  »   Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων
      . 4412/2016»για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων του ν ,      η οποία έχει εφαρμογή σε ό Πάρκο Δάσουςλα

   ,       .τα ως άνω έργα προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων

 12:    Άρθρο Προθεσμία εκτέλεσης αξίας 141.129,03 Ευρώ του έργου

     ,      Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται ως μέγιστο σε  (12)δώδεκα
μή διαδικασία για την επιλογή νες αξίας 141.129,03 Ευρώ      από Πάρκο Δάσους την ημέρα υπογραφής της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης81      και δεν μπορεί να ξεπεράσει την
30/04/2024

         . . .Αναλυτικό Πάρκο Δάσουςτερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε Σ Υ

 13:    -   Άρθρο Διαδικασία σύναψης αξίας 141.129,03 Ευρώ σύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ Όροι υποβολή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ προσφορών

13.1    ,       «  »Η επιλογή του Αναδό Πάρκο Δάσουςχου θα γίνει σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία
  27  . 4412/2016       .του άρθρου του ν και υπό Πάρκο Δάσους τις προϋποθέσεις του νό Πάρκο Δάσουςμου αυτού

13.2     ,    Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί
      95 . 2.( )  . 4412/2016σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο παρ α του ν , καθώς

  . 3.5 .     . και στην παρ περ γ έως στ της παρούσας

13.3        . Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλει μό Πάρκο Δάσουςνο μία προσφορά 82

13.4     Δεν επιτρέπεται η υποβ) τους όρους της παρούσαςολή εναλλακτικών προσφορ .ών 83

13.5          .Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

 14:  Άρθρο Κριτή διαδικασία για την επιλογή ριο Ανάθεσης αξίας 141.129,03 Ευρώ
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           Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης είναι η πλέον συμφέρουσα από Πάρκο Δάσους οικονομική
     (  ).άποψη προσφορά μό Πάρκο Δάσουςνο β) τους όρους της παρούσαςάσει τιμής χαμηλό Πάρκο Δάσουςτερη τιμή

 15:   Άρθρο Εγγύηση συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ

15.1          Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό Πάρκο Δάσους απαιτείται η κατάθεση από Πάρκο Δάσους τους
  ,      .  1  συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους ό Πάρκο Δάσουςρους της παρ του

 72άρθρου   .  4412/2016,    ,  του ν εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που
    ανέρχεται στο ποσό Πάρκο Δάσους των       δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και

   (2.822,58 €).πενήντα οκτώ λεπτών

    ,    Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής
          περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει και τον ό Πάρκο Δάσουςρο ό Πάρκο Δάσουςτι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις ό Πάρκο Δάσουςλων

      των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση .

15.2     ,    Ο ΕΡΓΟι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνουν σύμφωνα με το
 72 . 12  . 4412/2016, ’    :άρθρο παρ του ν κατ ελάχιστον τα ακό Πάρκο Δάσουςλουθα στοιχεία

)   ,α την ημερομηνία έκδοσης
)  ,β) τους όρους της παρούσας τον εκδό Πάρκο Δάσουςτη
)          γ την αναθέτουσα αρχή ή τον κύριο του έργου (  Μονάδα Διαχείρισης

     )  Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβ) τους όρους της παρούσαςρου και Δαδιάς     ή τον φορέα κατασκευής του
 έργου (  ),Δασαρχείο Σουφλίου     ,προς τον οποίο απευθύνονται

)    ,δ τον αριθμό Πάρκο Δάσους της εγγύησης
)      ,ε το ποσό Πάρκο Δάσους που καλύπτει η εγγύηση

)    ,   . . .      στ την πλήρη επωνυμία τον Α ΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού
       (   φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση στην περίπτωση ένωσης

        ),αναγράφονται ό Πάρκο Δάσουςλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης
)   : )      ,ζ τους ό Πάρκο Δάσουςρους ό Πάρκο Δάσουςτι αα η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
         ο δε εκδό Πάρκο Δάσουςτης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της

,   )      ,    διζήσεως και β) τους όρους της παρούσαςβ) τους όρους της παρούσας ό Πάρκο Δάσουςτι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής το ποσό Πάρκο Δάσους της
      .κατάπτωσης υπό Πάρκο Δάσουςκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου  (Η

.υποπερ          αα΄ όλη τη διάρκεια της δεν εφαρμό Πάρκο Δάσουςζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
     ).γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

)      (  ,  ,    )   η τα στοιχεία της διακήρυξης αριθμό Πάρκο Δάσουςς έτος τίτλος έργου και την
   ,καταληκτική ημερομηνία υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφορών

)         ,θ την ημερομηνία λήξης ή τον χρό Πάρκο Δάσουςνο ισχύος της εγγύησης
)          ι την ανάληψη υποχρέωσης από Πάρκο Δάσους τον εκδό Πάρκο Δάσουςτη της εγγύησης να καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει

         (5)    το ποσό Πάρκο Δάσους της εγγύησης ολικά ή μερικά εντό Πάρκο Δάσουςς πέντε ημερών μετά από Πάρκο Δάσους
       .απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

15.3          (30)Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
           19 ημέρες μετά τη λήξη του χρό Πάρκο Δάσουςνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου της

,    17/02/2024,     .  παρούσας ήτοι μέχρι άλλως η προσφορά απορρίπτεται Η
  ,      ,     αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της προσφοράς να ζητά από Πάρκο Δάσους τους

  ,    ,    προσφέροντες να παρατείνουν πριν τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της
    .προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής

15.4    ,   :Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων
         , αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής
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 ,    ,      παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
   22 αναφέρονται στο άρθρο

        23  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο της
 παρούσας δικαιολογητικά

    . 3, 4  5   103  . 4412/2016,στις περιπτώσεις των παρ και του άρθρου του ν
       περί πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης για υποβ) τους όρους της παρούσαςολή δικαιολογητικών από Πάρκο Δάσους τον προσωρινό Πάρκο Δάσους

,  ,       ,ανάδοχο αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών
    4.2  ,    σύμφωνα με τα άρθρο της παρούσας διαπιστωθεί ό Πάρκο Δάσουςτι τα στοιχεία

       ,    που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ό Πάρκο Δάσουςτι έχουν
   ,   ,    υποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή αν από Πάρκο Δάσους τα παραπάνω

     , δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν
         18αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λό Πάρκο Δάσουςγων αποκλεισμού του άρθρου

         ,ή η πλήρωση μιας ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερων από Πάρκο Δάσους τις απαιτήσεις των
       .δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού
         . 46  .υποβ) τους όρους της παρούσαςάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ της παρ

1  2  . 4412/2016του άρθρου του ν
        δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρό Πάρκο Δάσουςσκληση της αναθέτουσας αρχής

  ,    4.1  ( )    εντό Πάρκο Δάσουςς της προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενης στο άρθρο η προθεσμίας και δεν
 ,  υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει εξηγήσεις σε

περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής ,προσφοράς 84

15.5         Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκό Πάρκο Δάσουςμιση
 της εγγύησης

 .καλής εκτέλεσης
      ,Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες

       72  . 4412/2016σύμφωνα με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο του ν 85.

 16:   –   -  Άρθρο Χορή διαδικασία για την επιλογή γησηΠροκαταβολή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ ΕγγύησηΠροκαταβολή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Ρή διαδικασία για την επιλογή τρα
  ( )πρόσθετης αξίας 141.129,03 Ευρώ καταβολή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Πριμ

16.1  Χορήγηση προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής
     Προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται η χορήγηση προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής στον Ανάδοχο86    (15%)ποσού έως δεκαπέντε

           . . .,   της αξίας της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης χωρίς το ποσό Πάρκο Δάσους της αναθεώρησης και το ΦΠΑ υπό Πάρκο Δάσους την
        . προϋπό Πάρκο Δάσουςθεση της καταβ) τους όρους της παρούσαςολής από Πάρκο Δάσους τον ανάδοχο ισό Πάρκο Δάσουςποσης εγγύησης προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής

          Η χορηγούμενη προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολή είναι έντοκη από Πάρκο Δάσους την ημερομηνία καταβ) τους όρους της παρούσαςολής της στον
.          ,     ανάδοχο Για το ποσό Πάρκο Δάσους αυτό Πάρκο Δάσους β) τους όρους της παρούσαςαρύνεται ο ανάδοχος με τό Πάρκο Δάσουςκο ο οποίος υπολογίζεται με
           ποσοστό Πάρκο Δάσους επιτοκίου που ανέρχεται σε ποσοστό Πάρκο Δάσους ίσο με το μικρό Πάρκο Δάσουςτερο επιτό Πάρκο Δάσουςκιο των
     ,     ,εντό Πάρκο Δάσουςκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης ή αν δεν εκδίδονται τέτοια
    0,25  .   εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά ποσοστιαίες μονάδες Το επιτό Πάρκο Δάσουςκιο μπορεί

         να αναπροσαρμό Πάρκο Δάσουςζεται με κοινή από Πάρκο Δάσουςφαση των Υπουργών Ο ΕΡΓΟικονομικών και Υποδομών
 .καιΜεταφορών  

H          προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολή λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται με την κατάθεση από Πάρκο Δάσους τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής
             που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του

    ( . 1   72  . 4412/2016).ποσού της καταβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενης προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής παρ δ άρθρου του ν

   ,      72  .  4   .Ο ΕΡΓΟι εγγυήσεις προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνουν σύμφωνα με το άρθρο παρ του ν

31





4412/2016, ’     : κατ ελάχιστον τα ακό Πάρκο Δάσουςλουθα στοιχεία
)   , α την ημερομηνία έκδοσης
)  , β) τους όρους της παρούσας τον εκδό Πάρκο Δάσουςτη
)      (γ τον κύριο του έργου       Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβ) τους όρους της παρούσαςρου και
Δαδιάς)        (  )    ή το φορέα κατασκευής του έργου Δασαρχείο Σουφλίου προς τον οποίο

, απευθύνονται
)    , δ τον αριθμό Πάρκο Δάσους της εγγύησης
)      , ε το ποσό Πάρκο Δάσους που καλύπτει η εγγύηση

)   ,  . . .        στ την πλήρη επωνυμία τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
    (       οποίου εκδίδεται η εγγύηση στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται ό Πάρκο Δάσουςλα τα παραπάνω

    ), για κάθε μέλος της ένωσης
)   : )      ,   ζ τους ό Πάρκο Δάσουςρους ό Πάρκο Δάσουςτι αα η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδό Πάρκο Δάσουςτης

       ,   )   παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και β) τους όρους της παρούσαςβ) τους όρους της παρούσας ό Πάρκο Δάσουςτι σε
  ,        περίπτωση κατάπτωσης αυτής το ποσό Πάρκο Δάσους της κατάπτωσης υπό Πάρκο Δάσουςκειται στο εκάστοτε

  , ισχύον τέλος χαρτοσήμου
)      ( ,  ,   )    η τα στοιχεία της διακήρυξης αριθμό Πάρκο Δάσουςς έτος τίτλος έργου και την καταληκτική

  , ημερομηνία υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφορών
)         , θ την ημερομηνία λήξης ή τον χρό Πάρκο Δάσουςνο ισχύος της εγγύησης
)             ι την ανάληψη υποχρέωσης από Πάρκο Δάσους τον εκδό Πάρκο Δάσουςτη της εγγύησης να καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει το ποσό Πάρκο Δάσους της

      (5)      εγγύησης ολικά ή μερικά εντό Πάρκο Δάσουςς πέντε ημερών μετά από Πάρκο Δάσους απλή έγγραφη ειδοποίηση
     εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

)        ια τον αριθμό Πάρκο Δάσους και τον τίτλο της σχετικής σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

         .Η προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολή και η εγγύηση προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά
         ,Η προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται

  ,     .άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

         Η από Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςεση της προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής
,        72   150   .πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και του ν

4412/2016. 

        Η εγγυητική επιστολή προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής καταπίπτει με αιτιολογημένη από Πάρκο Δάσουςφαση της
 ,         αναθέτουσας αρχής η οποία εκδίδεται μετά από Πάρκο Δάσους προηγούμενη εισήγηση της
 Διευθύνουσας Υπηρεσίας87.

16.2 

  ,      ,    Για την ταχύτερη σε σχέση με τη συμβ) τους όρους της παρούσαςατική προθεσμία εκτέλεσης του παρό Πάρκο Δάσουςντος έργου
(     ……………………ή του τμήματό Πάρκο Δάσουςς του .       σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης σε

)       ( )τμήματα προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται η χορήγηση πρό Πάρκο Δάσουςσθετης καταβ) τους όρους της παρούσαςολής πριμ     στον Ανάδοχο
 ……………….…% ποσοστού 88       ,  επί της αρχικής συμβ) τους όρους της παρούσαςατικής αξίας μη συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένου

 ,  του ΦΠΑ       (   ….  εφό Πάρκο Δάσουςσον ο χρό Πάρκο Δάσουςνος παράδοσης του έργου ή του τμήματος σε περίπτωση
    )       (10%)υποδιαίρεσης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης σε τμήματος είναι μικρό Πάρκο Δάσουςτερος κατά δέκα τοις εκατό Πάρκο Δάσους

   . του προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενου στη σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση

16.3   ,         Στην περίπτωση αυτήν για την πληρωμή της πρό Πάρκο Δάσουςσθετης καταβ) τους όρους της παρούσαςολής απαιτείται η
      ,   προηγούμενη έκδοση από Πάρκο Δάσουςφασης του αρμό Πάρκο Δάσουςδιου αποφαινομένου οργάνου μετά από Πάρκο Δάσους

    ,      ,  γνώμη του αρμό Πάρκο Δάσουςδιου τεχνικού συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου ήτοι της αναθέτουσας αρχής και σε
   ,       περίπτωση που δεν υπάρχει του τεχνικού συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου της Γενικής Γραμματείας
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. Υποδομών

16.4         Η πρό Πάρκο Δάσουςσθετη καταβ) τους όρους της παρούσαςολή καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται με την εμπρό Πάρκο Δάσουςθεσμη ολοκλήρωση του
 .      συμβ) τους όρους της παρούσαςατικού αντικειμένου Η πρό Πάρκο Δάσουςσθετη καταβ) τους όρους της παρούσαςολή θεωρείται συμπληρωματικό Πάρκο Δάσους

 ,   ,     ,  εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικό Πάρκο Δάσους αντάλλαγμα εγκρίνεται αναλό Πάρκο Δάσουςγως ως τροποποίηση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης β) τους όρους της παρούσαςάσει
 .  ’   .  1   132  .  4412/2016    της περ α της παρ του άρθρου του ν και περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται σε ειδικό Πάρκο Δάσους

,          λογαριασμό Πάρκο Δάσους που υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωσης περάτωσης
            εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με

      .τους ειδικό Πάρκο Δάσουςτερους ό Πάρκο Δάσουςρους των εγγράφων της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

16.5        ,   Ο ΕΡΓΟι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα που σχετίζεται με
     ,  ,   ,  ,την πρό Πάρκο Δάσουςσθετη αυτή καταβ) τους όρους της παρούσαςολή και ιδιαίτερα αν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρίσιμος
   ,  ,      ,για την πρό Πάρκο Δάσουςσθετη καταβ) τους όρους της παρούσαςολή χρό Πάρκο Δάσουςνος με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία

      ,    ,,προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρό Πάρκο Δάσουςσθετη αμοιβ) τους όρους της παρούσαςή κατά τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα ανωτέρω
            .υπό Πάρκο Δάσους τον ό Πάρκο Δάσουςρο ο ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις

 17:       Άρθρο Εγγυή διαδικασία για την επιλογή σεις αξίας 141.129,03 Ευρώ καλή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ εκτέλεσης αξίας 141.129,03 Ευρώ και λειτουργίας αξίας 141.129,03 Ευρώ του έργου

17.1          Για την υπογραφή της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
,      72  .  4   .  4412/2016,     εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο παρ του ν το ύψος της οποίας

   5%        (  καθορίζεται σε ποσοστό Πάρκο Δάσους επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ή του
  ,      ),   τμήματος της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα χωρίς να

   ,   . . .   συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης χωρίς Φ Π Α και κατατίθεται
     μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού89 .

        132 . 4412/2016,  Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης κατά το άρθρο ν η οποία
    ,       συνεπάγεται αύξηση της συμβ) τους όρους της παρούσαςατικής αξίας η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί

    ,       από Πάρκο Δάσους τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης
,          5%σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό Πάρκο Δάσους

        ,  .επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης χωρίς ΦΠΑ

      ’   Ο ΕΡΓΟι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνουν κατ ελάχιστον τα
   15.2   αναφερό Πάρκο Δάσουςμενα στην παράγραφο της παρούσας ,    .  ( ),πλην της περ η  και

,         .επιπρό Πάρκο Δάσουςσθετα τον αριθμό Πάρκο Δάσους και τον τίτλο της σχετικής σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

          Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
           την εφαρμογή ό Πάρκο Δάσουςλων των ό Πάρκο Δάσουςρων της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας

        .αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδό Πάρκο Δάσουςχου

           Ο ΕΡΓΟ χρό Πάρκο Δάσουςνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά
 (3)         ,  τρεις τουλάχιστον μήνες από Πάρκο Δάσους το άθροισμα της συμβ) τους όρους της παρούσαςατικής προθεσμίας της

        , οριακής προθεσμίας και του χρό Πάρκο Δάσουςνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου σύμφωνα
   171  . 4412      .με το άρθρο του ν και τα έγγραφα της παρούσας σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

        ,  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην
        ,   περίπτωση παράβ) τους όρους της παρούσαςασης από Πάρκο Δάσους τον ανάδοχο των ό Πάρκο Δάσουςρων της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ό Πάρκο Δάσουςπως αυτή
 .ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα ορίζει

    ,    Ο ΕΡΓΟι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης καταπίπτουν με αιτιολογημένη από Πάρκο Δάσουςφαση
  ,         της αναθέτουσας αρχής η οποία εκδίδεται μετά από Πάρκο Δάσους προηγούμενη εισήγηση της

 .Διευθύνουσας Υπηρεσίας 90
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,         ,  Ειδικά σε περίπτωση οριστικοποίησης της από Πάρκο Δάσουςφασης έκπτωσης του αναδό Πάρκο Δάσουςχου το
        ,    σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου καταπίπτει υπέρ του

  ,    ,      κυρίου του έργου ως ειδική ποινική ρήτρα και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπό Πάρκο Δάσουςμενο
          προς κατασκευή ποσό Πάρκο Δάσους της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης και εφό Πάρκο Δάσουςσον ληφθεί υπό Πάρκο Δάσουςψη προς επιστροφή

 .αρνητικό Πάρκο Δάσουςς λογαριασμό Πάρκο Δάσουςς 91

   ,      Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ό Πάρκο Δάσουςπως αυτή διαμορφώθηκε κατό Πάρκο Δάσουςπιν τροποποιήσεων της
,     132   .  4412/2016,      σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης κατά το άρθρο του ν μειώνεται αμέσως μετά από Πάρκο Δάσους την

       ,   έγκριση της τελικής επιμέτρησης από Πάρκο Δάσους τη διευθύνουσα υπηρεσία κατά ποσοστό Πάρκο Δάσους
   (70%)   .εβ) τους όρους της παρούσαςδομήντα τοις εκατό Πάρκο Δάσους της συνολικής αξίας 92 

        ,Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση
           αμέσως μετά από Πάρκο Δάσους την έγκριση του πρωτοκό Πάρκο Δάσουςλλου παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής και την έγκριση του
   .τελικού λογαριασμού του έργου

17.2   Εγγύηση καλής λειτουργίας

 Δεν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται93

17. 3    .  12   152  .  4412/2016,   Ο ΕΡΓΟι κρατήσεις της παρ του άρθρου του ν περί λογαριασμών
 ,        ,και πιστοποιήσεων μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από Πάρκο Δάσους τον ανάδοχο

  ,     .     μερικά ή ολικά με ισό Πάρκο Δάσουςποση εγγυητική επιστολή Ο ΕΡΓΟι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται
     (5%)       κατά ποσοστό Πάρκο Δάσους πέντε τοις εκατό Πάρκο Δάσους επί της αξίας των εργασιών που

     .   περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στις υποβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςλημένες στην υπηρεσία επιμετρήσεις Η μείωση
    ,      ,  αποφασίζεται από Πάρκο Δάσους τη διευθύνουσα υπηρεσία ύστερα από Πάρκο Δάσους αίτηση του αναδό Πάρκο Δάσουςχου η

         οποία συνοδεύεται από Πάρκο Δάσους ειδικό Πάρκο Δάσους απολογισμό Πάρκο Δάσους των εργασιών των οποίων έχουν
  .υποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί οι επιμετρήσεις 94

 17 :  Άρθρο Α Έκδοση εγγυητικών

17. .1Α .      15, 16  17   Ο ΕΡΓΟι εγγυητικές επιστολές των άρθρων και εκδίδονται από Πάρκο Δάσους πιστωτικά
         ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των

     .  1    14   .  4364/  2016  ( 13)  περιπτώσεων β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της και γ΄ όλη τη διάρκεια της της παρ του άρθρου του ν Α΄ όλη τη διάρκεια της που
   -        λειτουργούν νό Πάρκο Δάσουςμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Ο ΕΡΓΟικονομικού

   -     ,      ,Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
  .  ,  ,      . . . . .   το δικαίωμα αυτό Πάρκο Δάσους Μπορούν επίσης να εκδίδονται από Πάρκο Δάσους το Τ Μ Ε Δ Ε ή να

        παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
      .παρακατάθεση σε αυτό Πάρκο Δάσους του αντίστοιχου χρηματικού ποσού 95  Αν συσταθεί
      παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο

  ,         Παρακαταθηκών και Δανείων τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
            διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση

 .οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα

17. .2Α      ’    Ο ΕΡΓΟι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του οικονομικού
/   φορέα αναδό Πάρκο Δάσουςχου από Πάρκο Δάσους       ,ένα ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερους εκδό Πάρκο Δάσουςτες της παραπάνω παραγράφου

   .ανεξαρτήτως του ύψους των  
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          Η αναθέτουσα αρχή διαδικασία για την επιλογή επικοινωνεί με τους αξίας 141.129,03 Ευρώ φορείς αξίας 141.129,03 Ευρώ που φέρονται να έχουν
   ,     εκδώσει τις αξίας 141.129,03 Ευρώ εγγυητικές αξίας 141.129,03 Ευρώ επιστολές αξίας 141.129,03 Ευρώ προκειμένου να διαπιστώσει την

 εγκυρότητά τους αξίας 141.129,03 Ευρώ96. 

 18:         Άρθρο Ημερομηνία καιώρα λή διαδικασία για την επιλογή ξης αξίας 141.129,03 Ευρώ της αξίας 141.129,03 Ευρώ προθεσμίας αξίας 141.129,03 Ευρώ υποβολή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ των
-προσφορών αποσφράγισης αξίας 141.129,03 Ευρώ

 Ως αξίας 141.129,03 Ευρώ ημερομηνία       και ώρα λή διαδικασία για την επιλογή ξης αξίας 141.129,03 Ευρώ της αξίας 141.129,03 Ευρώ προθεσμίας αξίας 141.129,03 Ευρώ υποβολή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ  των προσφορών97

  17/03/2023ορίζεται η ,   ημέραΠαρασκευή   10:00καιώρα  

       Ως αξίας 141.129,03 Ευρώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ αποσφράγισης αξίας 141.129,03 Ευρώ των προσφορών
  ορίζεται η 23/03/2023.,     10:00.ημέραΠέμπτηκαιώρα

,    Αν για λό Πάρκο Δάσουςγους ανωτέρας β) τους όρους της παρούσαςίας     ή για τεχνικούς λό Πάρκο Δάσουςγους    δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
              ,κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί καμία προσφορά

        η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
  ,      .    οποιαδήποτε άλλη ημέρα με από Πάρκο Δάσουςφαση της αναθέτουσας αρχής Η από Πάρκο Δάσουςφαση αυτή
 κοινοποιείται  στους προσφέροντες,    “ ”, μέσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας Επικοινωνία πέντε

(5)        ,    τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο
,     ,  ,   ΚΗΜΔΗΣ στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής εφό Πάρκο Δάσουςσον διαθέτει καθώς και στον

,   ,   “  ”   ειδικό Πάρκο Δάσους δημό Πάρκο Δάσουςσια προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης
www.promitheus.gov.gr    .         του ΕΣΗΔΗΣ Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί

        ,   δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν προσφορές μπορεί να
   ,         ορισθεί και νέα ημερομηνία εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο

 .  προηγούμενων εδαφίων         Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
         ,καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν προσφορές

            διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημό Πάρκο Δάσουςσιας σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης για το εν λό Πάρκο Δάσουςγω έργο με την
         εκ νέου τήρηση ό Πάρκο Δάσουςλων των διατυπώσεων δημοσιό Πάρκο Δάσουςτητας που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στις

   (  ,     διατάξεις του παρό Πάρκο Δάσουςντος επαναληπτικό Πάρκο Δάσουςς διαγωνισμό Πάρκο Δάσουςς σύμφωνα με τις διατάξεις
  98 . 1 .   . 4412/2016).του άρθρου παρ περ α του ν

 19:   Άρθρο Χρόνος αξίας 141.129,03 Ευρώ ισχύος αξίας 141.129,03 Ευρώ προσφορών

19.1         Κάθε υποβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό Πάρκο Δάσους κατά
    97  .  4412/2016,    τη διάταξη του άρθρου του ν για διάστημα  (10)  δέκα μηνών98,   από Πάρκο Δάσους την

 ημερομηνία    λήξης της προθεσμίας   .υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των προσφορών

19.2           Προσφορά που ορίζει χρό Πάρκο Δάσουςνο ισχύος μικρό Πάρκο Δάσουςτερο από Πάρκο Δάσους αυτό Πάρκο Δάσουςν που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στο
    παρό Πάρκο Δάσουςν απορρίπτεται ως μη κανονική99.

19.3 Η   ,        , αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη του χρό Πάρκο Δάσουςνου ισχύος της προσφοράς να
          ζητά από Πάρκο Δάσους τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
    .  τους και της εγγύησης συμμετοχής ’       κατ ανώτατο ό Πάρκο Δάσουςριο για χρονικό Πάρκο Δάσους διάστημα ίσο με

   .  19.1  .         το προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενο στην παρ Μετά από Πάρκο Δάσους τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
     ,    χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα της παρούσας

  ,       ,  διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται εκτό Πάρκο Δάσουςς αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά
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,  ,         περίπτωση αιτιολογημένα ό Πάρκο Δάσουςτι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημό Πάρκο Δάσουςσιο
,          συμφέρον οπό Πάρκο Δάσουςτε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν

      ,      να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους εφό Πάρκο Δάσουςσον τους ζητηθεί πριν από Πάρκο Δάσους την
        .  πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους Η

         διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με ό Πάρκο Δάσουςσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
    .αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς

19.4            Αν λήξει ο χρό Πάρκο Δάσουςνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
,     ,     ,   προσφοράς η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη από Πάρκο Δάσουςφασή της εφό Πάρκο Δάσουςσον η

      ,   ,   εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης εξυπηρετεί το δημό Πάρκο Δάσουςσιο συμφέρον να ζητήσει εκ των
,          υστέρων από Πάρκο Δάσους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να

      ,     παρατείνουν τον χρό Πάρκο Δάσουςνο ισχύος της προσφοράς τους καθώς και της εγγύησης
,        ,  συμμετοχής οπό Πάρκο Δάσουςτε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι

   .προέβ) τους όρους της παρούσαςησαν στις ανωτέρω ενέργειες

 20: /  Άρθρο Δημοσιότητα Δαπάνες αξίας 141.129,03 Ευρώ δημοσίευσης αξίας 141.129,03 Ευρώ

1.      .Ηπαρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

2.         Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημό Πάρκο Δάσουςσιας σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης καταχωρήθηκαν στο
    -      σχετικό Πάρκο Δάσους ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημό Πάρκο Δάσουςσια Έργα και αναρτήθηκαν στη

  (www.promitheus.gov.gr)   .Διαδικτυακή Πύλη του Ο ΕΡΓΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

3. Π        ερίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Πάρκο Δάσους Τύπο 100,
    66  .  4412/2016      “ ”σύμφωνα με το άρθρο ν και αναρτάται στο πρό Πάρκο Δάσουςγραμμα Διαύγεια

diavgeia.gov.gr., 

          Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης
     ,     της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος β) τους όρους της παρούσαςαρύνουν τον ίδιο και

       .   εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό Πάρκο Δάσους πληρωμής του έργου Τα έξοδα δημοσιεύσεων
         ,   των τυχό Πάρκο Δάσουςν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου καθώς και τα

          έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νό Πάρκο Δάσουςμου δημοσιεύσεων β) τους όρους της παρούσαςαρύνουν την αναθέτουσα
       .αρχή και καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από Πάρκο Δάσους τις πιστώσεις του έργου

 20A:       Άρθρο Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφωντης αξίας 141.129,03 Ευρώ σύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ101

1.  ,      ,   Προσκαλούνται οι κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης δυνάμενοι να λάβ) τους όρους της παρούσαςουν
      ,   μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης οικονομικοί φορείς προκειμένου η

            αναθέτουσα αρχή να προβ) τους όρους της παρούσαςεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική
 .................................. ( ),  ......................................(   ) διαβ) τους όρους της παρούσαςούλευση στ τό Πάρκο Δάσουςπος στις ημερομηνία και ώρα

2.   (10)      ,  ,  Εντό Πάρκο Δάσουςς δέκα ημερών από Πάρκο Δάσους την ως άνω παρουσίαση κάθε ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενος μπορεί να
     ,       υποβ) τους όρους της παρούσαςάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο την τεχνική μελέτη και τα τεύχη

,    .      δημοπράτησης οικονομικά και συμβ) τους όρους της παρούσαςατικά Με το τεύχος παρατηρήσεων θα
    ,        σχολιάζεται η ορθό Πάρκο Δάσουςτητα της λύσης το εφικτό Πάρκο Δάσους της κατασκευής και θα επισημαίνονται

      .    σφάλματα των ό Πάρκο Δάσουςρων των εγγράφων της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων
          στην ως άνω παρουσίαση και η υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι
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,         προαιρετικές δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφοράς και δεν
       . συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία

3.           Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβ) τους όρους της παρούσαςούλευσης και τα τεύχη
       : παρατηρήσεων που υποβ) τους όρους της παρούσαςλήθηκαν και προβ) τους όρους της παρούσαςαίνει στις ακό Πάρκο Δάσουςλουθες ενέργειες

)            α εφό Πάρκο Δάσουςσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως μη ορθές οι
 ,    ,      υποβ) τους όρους της παρούσαςληθείσες παρατηρήσεις συνεχίζει τη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στα

    έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ή
)          β) τους όρους της παρούσας εφό Πάρκο Δάσουςσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα

    /      της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων διορθώσεων της διακήρυξης ή και των
   ,   (5)      λοιπών εγγράφων της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης εντό Πάρκο Δάσουςς πέντε ημερών από Πάρκο Δάσους τη λήξη της ημερομηνίας

       .   υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των τευχών παρατηρήσεων από Πάρκο Δάσους τους οικονομικούς φορείς Στο τεύχος αυτό Πάρκο Δάσους
    / .  περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται οι απαιτούμενες επουσιώδεις τροποποιήσεις διορθώσεις Το τεύχος

,  ,         κοινοποιείται με από Πάρκο Δάσουςδειξη σε ό Πάρκο Δάσουςλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβ) τους όρους της παρούσαςαν τα έγγραφα
 ,     ,      της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης και αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της

 ,   .         αναθέτουσας αρχής εφό Πάρκο Δάσουςσον διαθέτει Στο ως άνω τεύχος μπορεί να προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται η
        διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των

      20   ,   διατυπώσεων δημοσιό Πάρκο Δάσουςτητας σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας οι προθεσμίες των
  ’     (1/3)  οποίων ανέρχονται κατ ελάχιστον στο ένα τρίτο ή

)          γ εφό Πάρκο Δάσουςσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε
    ,      .  στοιχείο των εγγράφων της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισμού Στη
,        ,  συνέχεια προβ) τους όρους της παρούσαςαίνει σε νέα διαδικασία σύναψης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης έργου διορθώνοντας τα

   . σχετικά σφάλματα και ελλείψεις

4.          Το τεύχος τροποποιήσεων συγκαταλέγεται στα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης και αποτελεί
       . ,  αναπό Πάρκο Δάσουςσπαστο μέρος της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης μετά την υπογραφή της Αντίθετα τα υποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα

        από Πάρκο Δάσους τους οικονομικούς φορείς τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συμβ) τους όρους της παρούσαςατικά
       .στοιχεία και δεν χρησιμοποιούνται για ερμηνεία της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

        14   ,  Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση ανατίθεται β) τους όρους της παρούσαςάσει του κριτηρίου του άρθρου της παρούσας σε
          .   προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από Πάρκο Δάσους τη συμμετοχή β) τους όρους της παρούσαςάσει της παρ Α του άρθρου

22         . , ,      22της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Γ Δ και Ε του άρθρου
 .της παρούσας

 21:    Άρθρο Δικαιούμενοι συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ στη διαδικασ   ία σύναψης αξίας 141.129,03 Ευρώ σύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ 

21.1       ,    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό Πάρκο Δάσουςσωπα ή ενώσεις αυτών  102 που
 δραστηριοποιούνται         σε έργα ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΥ που είναι στελεχωμένες με Δασολό Πάρκο Δάσουςγους ή

, Δασοπό Πάρκο Δάσουςνους
ή διαδικασία για την επιλογή     κατηγορίας Ο ΕΡΓΟΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟ ΕΡΓΟΜΙΚΑ
ή διαδικασία για την επιλογή         ( . . . .)κατέχουν ειδικό Πάρκο Δάσους πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων ΕΔΔΕ 103 και

   που είναι εγκατεστημένα σε104:
)  -   ,α σε κράτος μέλος της Ένωσης
)  -      ( . . .),β) τους όρους της παρούσας σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Ο ΕΡΓΟικονομικού Χώρου ΕΟ ΕΡΓΟΧ
)           ,      γ σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο β) τους όρους της παρούσαςαθμό Πάρκο Δάσους που η υπό Πάρκο Δάσους

       1, 2, 4 , 5, 6  7ανάθεση δημό Πάρκο Δάσουςσια σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση καλύπτεται από Πάρκο Δάσους τα Παραρτήματα και 105  και τις
        γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I   της ως άνω

,  Συμφωνίας καθώς και
)            δ σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ όλη τη διάρκεια της της παρούσας παραγράφου

           και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
   .διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

       1,  2,  4,  5,  6  7  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτή διαδικασία για την επιλογή ματα και και τις αξίας 141.129,03 Ευρώ
        I   ,γενικές αξίας 141.129,03 Ευρώ σημειώσεις αξίας 141.129,03 Ευρώ του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή διαδικασία για την επιλογή ματος αξίας 141.129,03 Ευρώ της αξίας 141.129,03 Ευρώ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

          καθώς αξίας 141.129,03 Ευρώ και τις αξίας 141.129,03 Ευρώ λοιπές αξίας 141.129,03 Ευρώ διεθνείς αξίας 141.129,03 Ευρώ συμφωνίες αξίας 141.129,03 Ευρώ από τις αξίας 141.129,03 Ευρώ οποίες αξίας 141.129,03 Ευρώ δεσμεύεται η
,        ,   ,  Ένωση οι αναθέτουσες αξίας 141.129,03 Ευρώ αρχές αξίας 141.129,03 Ευρώ επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις αξίας 141.129,03 Ευρώ

         υπηρεσίες αξίας 141.129,03 Ευρώ και τους αξίας 141.129,03 Ευρώ οικονομικούς αξίας 141.129,03 Ευρώ φορείς αξίας 141.129,03 Ευρώ των χωρών που έχουν υπογράψει
         τις αξίας 141.129,03 Ευρώ εν λόγω συμφωνίες αξίας 141.129,03 Ευρώ μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή διαδικασία για την επιλογή με αυτή διαδικασία για την επιλογή ν που

   ,   ,      επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις αξίας 141.129,03 Ευρώ υπηρεσίες αξίας 141.129,03 Ευρώ και τους αξίας 141.129,03 Ευρώ οικονομικούς αξίας 141.129,03 Ευρώ
  φορείς αξίας 141.129,03 Ευρώ της αξίας 141.129,03 ΕυρώΈνωσης αξίας 141.129,03 Ευρώ106.

21.2         Ο ΕΡΓΟικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης107,

21.3  Ο ΕΡΓΟι ενώσεις        .  2, 3  4οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό Πάρκο Δάσους τους ό Πάρκο Δάσουςρους των παρ και
  19   . 1 ( )  ( )   76  . 4412/2016.του άρθρου και των παρ γ και ε του άρθρου του ν
           Δεν απαιτείται από Πάρκο Δάσους τις εν λό Πάρκο Δάσουςγω ενώσεις να περιβ) τους όρους της παρούσαςληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή

   .         για την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφοράς Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική
             της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενό Πάρκο Δάσουςς και μοναδικού

     (  ).φορολογικού μητρώου για την ένωση πχ κοινοπραξία

 22:    Άρθρο Κριτή διαδικασία για την επιλογή ρια ποιοτική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ επιλογή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ

         Ο ΕΡΓΟι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν ό Πάρκο Δάσουςλα τα κριτήρια ποιοτικής
. επιλογής

    ,    :Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ισχύουν τα εξής
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-        22    ,     αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου Α της παρούσας αυτές θα πρέπει να
      ικανοποιούνται από Πάρκο Δάσους κάθε μέλος της ένωσης

-       22.   ,    αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν της παρούσας κάθε μέλος της ένωσης
        θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό Πάρκο Δάσους επαγγελματικό Πάρκο Δάσους μητρώο,   σύμφωνα με τα

    ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα στο ως άνω άρθρο,         τουλάχιστον σε μια από Πάρκο Δάσους τις κατηγορίες που αφορά στο
  . ,       υπό Πάρκο Δάσους ανάθεση έργο Περαιτέρω αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται ό Πάρκο Δάσουςλες οι κατηγορίες
 . του έργου

22. .  Α Λόγοι αποκλεισμού

  Κάθε προσφέρων αποκλείεται       από Πάρκο Δάσους τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
,      (      σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης εφό Πάρκο Δάσουςσον συντρέχει στο πρό Πάρκο Δάσουςσωπό Πάρκο Δάσους του αν πρό Πάρκο Δάσουςκειται για μεμονωμένο φυσικό Πάρκο Δάσους ή

 )         (     νομικό Πάρκο Δάσους πρό Πάρκο Δάσουςσωπο ή σε ένα από Πάρκο Δάσους τα μέλη του αν πρό Πάρκο Δάσουςκειται περί ένωσης οικονομικών
)       :φορέων ένας από Πάρκο Δάσους τους λό Πάρκο Δάσουςγους των παρακάτω περιπτώσεων

22.A.1.      Όταν υπάρχει εις β) τους όρους της παρούσαςάρος του αμετάκλητη108     καταδικαστική από Πάρκο Δάσουςφαση για ένα από Πάρκο Δάσους
  :τα ακό Πάρκο Δάσουςλουθα εγκλήματα

)α     συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή σε εγκληματική διαδικασία για την επιλογή οργάνωση,       2  ό Πάρκο Δάσουςπως αυτή ορίζεται στο άρθρο της
-  2008/841/     24   2008,   από Πάρκο Δάσουςφασης πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου της ης Ο ΕΡΓΟκτωβ) τους όρους της παρούσαςρίου για την

   (  καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ΕΕ L 300   11.11.2008  .42),της σ   και τα
   187    (  ),εγκλήματα του άρθρου του Ποινικού Κώδικα εγκληματική οργάνωση

)β   ,  ενεργητική διαδικασία για την επιλογή δωροδοκία     3     ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζεται στο άρθρο της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης περί της
  ,       καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών

   -    (  Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης ΕΕ C 195  25.6.1997, . 1)   .της σ και στην παρ
1   2  -  2003/568/     22  του άρθρου της από Πάρκο Δάσουςφασης πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου της ας Ιουλίου
2003,          (  για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό Πάρκο Δάσους τομέα ΕΕ L 192  της
31.7.2003, . 54),          ,σ καθώς και ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζεται στο εθνικό Πάρκο Δάσους δίκαιο του οικονομικού φορέα  και

    159  (   ),  236 (τα εγκλήματα των άρθρων Α δωροδοκία πολιτικών προσώπων δωροδοκία
),  237 .  2-4 (   ),  237  .  2  (υπαλλήλου παρ δωροδοκία δικαστικών λειτουργών Α παρ εμπορία

 –  ),  396  .  2  (    )   επιρροής μεσάζοντες παρ δωροδοκία στον ιδιωτικό Πάρκο Δάσους τομέα του Ποινικού
,Κώδικα

) ,γ απάτη            εις β) τους όρους της παρούσαςάρος των οικονομικών συμφερό Πάρκο Δάσουςντων της Ένωσης κατά την έννοια των
 3   4    ( )  2017/1371      άρθρων και της Ο ΕΡΓΟδηγίας ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςουλίου και του

  5Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου της ης  2017     ,    Ιουλίου σχετικά με την καταπολέμηση μέσω του ποινικού
,           (δικαίου της απάτης εις β) τους όρους της παρούσαςάρος των οικονομικών συμφερό Πάρκο Δάσουςντων της Ένωσης L

198/28.07.2017)      159  (   ),και τα εγκλήματα των άρθρων Α δωροδοκία πολιτικών προσώπων
216 ( ), 236 (  ), 237 . 2-4 (  πλαστογραφία δωροδοκία υπαλλήλου παρ δωροδοκία δικαστικών

),  242  (  ,   . .)  374  (  ),  375λειτουργών ψευδής β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση νό Πάρκο Δάσουςθευση κ λπ διακεκριμένη κλοπή
( ),  386  ( ),  386  (   ),  386  (    υπεξαίρεση απάτη Α απάτη με υπολογιστή Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν απάτη σχετική με τις

),  390  ( )        155  .  επιχορηγήσεις απιστία του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων επ του
   ( .  2960/2001, ’  265),      Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν Α ό Πάρκο Δάσουςταν αυτά στρέφονται κατά των

         οικονομικών συμφερό Πάρκο Δάσουςντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβ) τους όρους της παρούσαςολή
  ,        23  (αυτών των συμφερό Πάρκο Δάσουςντων καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων διασυνοριακή
    )  24 (      απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ και επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία

     )  . 4689/2020 ( ’ 103),των οικονομικών συμφερό Πάρκο Δάσουςντων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης του ν Α

)      δ τρομοκρατικά εγκλή διαδικασία για την επιλογή ματα ή διαδικασία για την επιλογή εγκλή διαδικασία για την επιλογή ματα συνδεόμενα  με τρομοκρατικές
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,  , ,   3-4  5-12   ( )δραστηριό Πάρκο Δάσουςτητες ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα και της Ο ΕΡΓΟδηγίας ΕΕ
2017/541        15του Ευρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςουλίου και του Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου της ης  2017, Μαρτίου για

        -την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της από Πάρκο Δάσουςφασης πλαισίου
2002/475/          2005/671/ΔΕΥ του Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου και για την τροποποίηση της από Πάρκο Δάσουςφασης ΔΕΥ

  (  του Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου ΕΕ L 88/31.03.2017))        ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή από Πάρκο Δάσουςπειρα
 ,      14  ,διάπραξης εγκλήματος ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζονται στο άρθρο αυτής     και τα εγκλήματα των

 187   187    ,       32-άρθρων Α και Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν του Ποινικού Κώδικα καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
35  . 4689/2020 ( ’103),του ν Α

)      ε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες αξίας 141.129,03 Ευρώ δραστηριότητες αξίας 141.129,03 Ευρώ   ή χρηματοδό Πάρκο Δάσουςτηση της
,       1    ( )  2015/849  τρομοκρατίας ό Πάρκο Δάσουςπως αυτές ορίζονται στο άρθρο της Ο ΕΡΓΟδηγίας ΕΕ του

      20   2015,   Ευρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςουλίου και του Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου της ης Μαΐου σχετικά με την
       πρό Πάρκο Δάσουςληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη

         νομιμοποίηση εσό Πάρκο Δάσουςδων από Πάρκο Δάσους παράνομες δραστηριό Πάρκο Δάσουςτητες ή για τη χρηματοδό Πάρκο Δάσουςτηση της
,τρομοκρατίας      ( ) . 648/2012  την τροποποίηση του κανονισμού ΕΕ αριθμ του Ευρωπαϊκού
   ,       2005/60/  Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςουλίου και του Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου και την κατάργηση της οδηγίας ΕΚ του

        2006/70/  Ευρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςουλίου και του Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου και της οδηγίας ΕΚ της
 (  Επιτροπής ΕΕ L 141/05.06.2015)      2  39  . 4557/2018και τα εγκλήματα των άρθρων και του ν

( ’ 139), ),Α

)        ,στ παιδική διαδικασία για την επιλογή εργασία και άλλες αξίας 141.129,03 Ευρώ μορφές αξίας 141.129,03 Ευρώ εμπορίας αξίας 141.129,03 Ευρώ ανθρώπων   ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζονται
  2    2011/36/      στο άρθρο της Ο ΕΡΓΟδηγίας ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςουλίου και του

  5   2011,        Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου της ης Απριλίου για την πρό Πάρκο Δάσουςληψη και την καταπολέμηση της
        ,     εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της καθώς και για την

  -  2002/629/    (  αντικατάσταση της από Πάρκο Δάσουςφασης πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου ΕΕ L 101  της
15.4.2011,  .  1),       323     (σ και τα εγκλήματα του άρθρου Α του Ποινικού Κώδικα εμπορία

).           ανθρώπων Ο ΕΡΓΟ οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας αποκλείεται επίσης ό Πάρκο Δάσουςταν το πρό Πάρκο Δάσουςσωπο εις β) τους όρους της παρούσαςάρος του
        ,οποίου εκδό Πάρκο Δάσουςθηκε αμετάκλητη καταδικαστική από Πάρκο Δάσουςφαση είναι μέλος του διοικητικού

           διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λό Πάρκο Δάσουςγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
,      .εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό Πάρκο Δάσους

     :Ηυποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά

)      ( . . .),  α Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ προσωπικών εταιρειών
( . . . .) Ο ΕΡΓΟΕ ΕΕ και    ( . .  ),  .Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Ι Κ Ε τους διαχειριστές

)     ( . .)    ,   β) τους όρους της παρούσας Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβ) τους όρους της παρούσαςουλο τα μέλη
  ,του Διοικητικού Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου          καθώς και τα πρό Πάρκο Δάσουςσωπα στα οποία με από Πάρκο Δάσουςφαση του

         Διοικητικού Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης
 .της εταιρείας

)    ,     , γ Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου ή

)      ,  ,   ,  δ στις υπό Πάρκο Δάσουςλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νό Πάρκο Δάσουςμιμο
εκπρό Πάρκο Δάσουςσωπο109.

22.A.2

)α            Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του ό Πάρκο Δάσουςσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή
           φό Πάρκο Δάσουςρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό Πάρκο Δάσους έχει διαπιστωθεί από Πάρκο Δάσους δικαστική ή

      ,     διοικητική από Πάρκο Δάσουςφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με διατάξεις της

40





        /  χώρας ό Πάρκο Δάσουςπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή και

)β               η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ό Πάρκο Δάσουςτι ο προσφέρων έχει
          αθετήσει τις υποχρεώσεις του ό Πάρκο Δάσουςσον αφορά την καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φό Πάρκο Δάσουςρων ή εισφορών

 .κοινωνικής ασφάλισης

            , Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα οι
        ,  υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τό Πάρκο Δάσουςσο

 ,     .την κύρια ό Πάρκο Δάσουςσο και την επικουρική ασφάλιση

   . ’  ’        Ο ΕΡΓΟι υποχρεώσεις των περ α και β) τους όρους της παρούσας θεωρείται ό Πάρκο Δάσουςτι δεν έχουν αθετηθεί εφό Πάρκο Δάσουςσον δεν έχουν
         καταστεί ληξιπρό Πάρκο Δάσουςθεσμες ή εφό Πάρκο Δάσουςσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό Πάρκο Δάσους διακανονισμό Πάρκο Δάσους

 .που τηρείται

   ,       ,  Δεν αποκλείεται ο προσφέρων ό Πάρκο Δάσουςταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
         ,καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλοντας τους φό Πάρκο Δάσουςρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει

,  ,      ,συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τό Πάρκο Δάσουςκων ή των προστίμων
        ,είτε υπαγό Πάρκο Δάσουςμενος σε δεσμευτικό Πάρκο Δάσους διακανονισμό Πάρκο Δάσους για την καταβ) τους όρους της παρούσαςολή τους    στο μέτρο που

     τηρεί τους ό Πάρκο Δάσουςρους του δεσμευτικού κανονισμού110

22.A.3 )  α ’  ,  Κατ εξαίρεση       για τους πιο κάτω επιτακτικούς λό Πάρκο Δάσουςγους δημό Πάρκο Δάσουςσιου
............συμφέροντος 111 (       ,  ό Πάρκο Δάσουςπως δημό Πάρκο Δάσουςσιας υγείας ή προστασίας του περιβ) τους όρους της παρούσαςάλλοντος οι οποίοι

     )     22.συμπληρώνονται από Πάρκο Δάσους την αναθέτουσα αρχή δεν εφαρμό Πάρκο Δάσουςζονται οι παράγραφοι A.1
 και 22.A.2.

)β  ’  ,   Κατ εξαίρεση ό Πάρκο Δάσουςταν   ο αποκλεισμό Πάρκο Δάσουςς  είναι  ,    σαφώς δυσανάλογος ιδίως ό Πάρκο Δάσουςταν μό Πάρκο Δάσουςνο
            μικρά ποσά των φό Πάρκο Δάσουςρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβ) τους όρους της παρούσαςληθεί ή

  ό Πάρκο Δάσουςταν ο  προσφέρων         ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβ) τους όρους της παρούσαςές ποσό Πάρκο Δάσους που οφείλεται λό Πάρκο Δάσουςγω
          αθέτησης των υποχρεώσεών του ό Πάρκο Δάσουςσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φό Πάρκο Δάσουςρων ή εισφορών

            κοινωνικής ασφάλισης σε χρό Πάρκο Δάσουςνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα να λάβ) τους όρους της παρούσαςει
,       . '  . 2   73 . 4412/2016,μέτρα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ β) τους όρους της παρούσας της παρ του άρθρου ν

       πριν από Πάρκο Δάσους την εκπνοή της προθεσμίας υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφοράς   18  του άρθρου της
,  παρούσας δεν εφαρμό Πάρκο Δάσουςζεται 112   22. .2.η παράγραφος Α

22. .4Α . Αποκλείεται       από τη συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή στην παρούσα διαδικασία σύναψης αξίας 141.129,03 Ευρώ
       δημόσιας αξίας 141.129,03 Ευρώ σύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ προσφέρων σε οποιαδή διαδικασία για την επιλογή ποτε από τις αξίας 141.129,03 Ευρώ ακόλουθες αξίας 141.129,03 Ευρώ

καταστάσεις αξίας 141.129,03 Ευρώ:113

( )α         . 2   18  .έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στην παρ του άρθρου του ν
4412/2016,        περί αρχών που εφαρμό Πάρκο Δάσουςζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων

,συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

( )β              εάν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας τελεί υπό Πάρκο Δάσους πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής
εκκαθάρισης          ή τελεί υπό Πάρκο Δάσους αναγκαστική διαχείριση από Πάρκο Δάσους εκκαθαριστή ή από Πάρκο Δάσους το

          δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςασμού ή έχει αναστείλει
          τις επιχειρηματικές του δραστηριό Πάρκο Δάσουςτητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και
           δεν τηρεί τους ό Πάρκο Δάσουςρους αυτής ή εάν β) τους όρους της παρούσαςρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση

   ,     . προκύπτουσα από Πάρκο Δάσους παρό Πάρκο Δάσουςμοια διαδικασία προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενη σε εθνικές διατάξεις νό Πάρκο Δάσουςμου
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         ,   Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα ο οποίος
          , β) τους όρους της παρούσαςρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση υπό Πάρκο Δάσους

              την προϋπό Πάρκο Δάσουςθεση ό Πάρκο Δάσουςτι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ό Πάρκο Δάσουςτι ο εν λό Πάρκο Δάσουςγω φορέας είναι σε
    ,        θέση να εκτελέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνοντας υπό Πάρκο Δάσουςψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα

        ( .  5  73  .μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας παρ άρθρου του ν
4412/2016), 114

( )γ  ,      3    44  . 3959/2011( 93), εάν με την επιφύλαξη της παραγράφου β) τους όρους της παρούσας του άρθρου του ν Α΄ όλη τη διάρκεια της περί
     ,     ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών η αναθέτουσα αρχή διαθέτει

          επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ό Πάρκο Δάσουςτι ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας
          συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στό Πάρκο Δάσουςχο τη στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωση του

,ανταγωνισμού

( )δ            24  .εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερό Πάρκο Δάσουςντων κατά την έννοια του άρθρου του ν
4412/2016       ,   ,δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγό Πάρκο Δάσουςτερο παρεμβ) τους όρους της παρούσαςατικά

,μέσα

( )ε            εάν μία κατάσταση στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωσης του ανταγωνισμού από Πάρκο Δάσους την πρό Πάρκο Δάσουςτερη συμμετοχή των
        ,οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

      48  . 4412/2016,     σύμφωνα με ό Πάρκο Δάσουςσα ορίζονται στο άρθρο του ν δεν μπορεί να θεραπευθεί με
,  , ,άλλα λιγό Πάρκο Δάσουςτερο παρεμβ) τους όρους της παρούσαςατικά μέσα

( )στ           εάν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας έχει επιδείξει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρή ή επαναλαμβ) τους όρους της παρούσαςανό Πάρκο Δάσουςμενη πλημμέλεια
        κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημό Πάρκο Δάσουςσιας

,         σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης προηγούμενης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης
         παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρό Πάρκο Δάσουςωρη καταγγελία της προηγούμενης

,     ,σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης αποζημιώσεις ή άλλες παρό Πάρκο Δάσουςμοιες κυρώσεις

( )ζ            εάν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβ) τους όρους της παρούσαςαρών απατηλών
,           δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβ) τους όρους της παρούσαςωση

          ,  της απουσίας των λό Πάρκο Δάσουςγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής έχει
           αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα

   ’     79  .  4412/2016, δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου του ν περί
   ,     23  ,Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης καθώς και του άρθρου της παρούσας

( )η             εάν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρό Πάρκο Δάσουςπο τη διαδικασία
    ,     λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες

         που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
         σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ή να παράσχει με απατηλό Πάρκο Δάσους τρό Πάρκο Δάσουςπο παραπλανητικές πληροφορίες που

         ,  ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό Πάρκο Δάσους την
   ,επιλογή ή την ανάθεση

( )θ          ,  εάν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας έχει διαπράξει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρό Πάρκο Δάσους επαγγελματικό Πάρκο Δάσους παράπτωμα το
 οποίο θέτει     σε αμφιβ) τους όρους της παρούσαςολία την ακεραιό Πάρκο Δάσουςτητά του.

22. .5Α .          Αποκλείεται από Πάρκο Δάσους τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημό Πάρκο Δάσουςσιας σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης
( ),         διαγωνισμό Πάρκο Δάσους οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της

. 4   8  . 3310/2005 (παρ του άρθρου του ν  εθνικός αξίας 141.129,03 Ευρώ λόγος αξίας 141.129,03 Ευρώ αποκλεισμού). 115

         Ο ΕΡΓΟι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν
           προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό Πάρκο Δάσους κεφάλαιο

          άλλου νομικού προσώπου που υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει προσφορά ή σε νομικά πρό Πάρκο Δάσουςσωπα της
     .αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία

42





   : Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής

)α      -      οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
     ( . . . .) , Ο ΕΡΓΟργανισμού Ο ΕΡΓΟικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Ο ΕΡΓΟΟ ΕΡΓΟΣΑ εταιρείες

)β   ,          οι εταιρείες τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από Πάρκο Δάσους μία ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερες
  (investment  firms),   επιχειρήσεις επενδύσεων εταιρείες διαχείρισης

/  (asset/fund  managers)     κεφαλαίων ενεργητικού ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων
  (private  equity  firms),      επιχειρηματικών συμμετοχών υπό Πάρκο Δάσους την προϋπό Πάρκο Δάσουςθεση ό Πάρκο Δάσουςτι οι

   ,      τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν συνολικά ποσοστό Πάρκο Δάσους που υπερβ) τους όρους της παρούσαςαίνει το εβ) τους όρους της παρούσαςδομήντα
   (75%)        πέντε τοις εκατό Πάρκο Δάσους των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευό Πάρκο Δάσουςμενες από Πάρκο Δάσους

        Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμό Πάρκο Δάσουςδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών
     . . . .της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή του Ο ΕΡΓΟΟ ΕΡΓΟΣΑ 116

22. .6.  Α         Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό Πάρκο Δάσους
       ,   σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ό Πάρκο Δάσουςταν αποδεικνύεται ό Πάρκο Δάσουςτι
           αυτό Πάρκο Δάσουςς β) τους όρους της παρούσαςρίσκεται λό Πάρκο Δάσουςγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη

,        .διαδικασία σε μία από Πάρκο Δάσους τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων  117 

         ,Εάν η περίοδος αξίας 141.129,03 Ευρώ αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση
    22. .1      στις αξίας 141.129,03 Ευρώ περιπτώσεις αξίας 141.129,03 Ευρώ της αξίας 141.129,03 Ευρώ παραγράφου Α η περίοδος αξίας 141.129,03 Ευρώ αυτή διαδικασία για την επιλογή ανέρχεται σε πέντε

(5)           έτη από την ημερομηνία της αξίας 141.129,03 Ευρώ καταδίκης αξίας 141.129,03 Ευρώ με αμετάκλητη απόφαση και στις αξίας 141.129,03 Ευρώ
   22. .4    (3)     περιπτώσεις αξίας 141.129,03 Ευρώ της αξίας 141.129,03 Ευρώ παραγράφου Α στα τρία έτη από την ημερομηνία

      .έκδοσης αξίας 141.129,03 Ευρώ πράξης αξίας 141.129,03 Ευρώ που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός αξίας 141.129,03 Ευρώ 118

22. .7.Α            Ο ΕΡΓΟικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας που εμπίπτει σε μια από Πάρκο Δάσους τις καταστάσεις που αναφέρονται
  22. .1   22. .4στις παραγράφους Α και Α 119,      ,εκτό Πάρκο Δάσουςς από Πάρκο Δάσους την περίπτωση β) τους όρους της παρούσας   μπορεί να

 προσκομίζει στοιχεία120          προκειμένου να αποδείξει ό Πάρκο Δάσουςτι τα μέτρα που έλαβ) τους όρους της παρούσαςε επαρκούν για
    ,       .να αποδείξουν την αξιοπιστία του παρό Πάρκο Δάσουςτι συντρέχει ο σχετικό Πάρκο Δάσουςς λό Πάρκο Δάσουςγος αποκλεισμού

   ,          Για τον σκοπό Πάρκο Δάσους αυτό Πάρκο Δάσουςν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας αποδεικνύει ό Πάρκο Δάσουςτι έχει καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει ή έχει
          δεσμευθεί να καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από Πάρκο Δάσους το ποινικό Πάρκο Δάσους

   ,          αδίκημα ή το παράπτωμα ό Πάρκο Δάσουςτι έχει διευκρινίσει τα γεγονό Πάρκο Δάσουςτα και τις περιστάσεις με
 ,        ,   ολοκληρωμένο τρό Πάρκο Δάσουςπο μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές και έχει

     ,      λάβ) τους όρους της παρούσαςει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο
        προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή

.παραπτωμάτων  121        Τα μέτρα που λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται από Πάρκο Δάσους τους οικονομικούς φορείς
          αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβ) τους όρους της παρούσαςαρό Πάρκο Δάσουςτητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του

    .     ,   ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή ο εν λό Πάρκο Δάσουςγω
        .   οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας δεν αποκλείεται από Πάρκο Δάσους τη διαδικασία σύναψης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Αν τα

  ,        μέτρα κριθούν ανεπαρκή γνωστοποιείται στον οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα το σκεπτικό Πάρκο Δάσους της
 .     ,    από Πάρκο Δάσουςφασης αυτής Ο ΕΡΓΟικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας που έχει αποκλειστεί σύμφωνα με τις κείμενες

,    ,       διατάξεις με τελεσίδικη από Πάρκο Δάσουςφαση από Πάρκο Δάσους τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
          σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω

           δυνατό Πάρκο Δάσουςτητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λό Πάρκο Δάσουςγω από Πάρκο Δάσουςφαση

22. .8.Α             Η από Πάρκο Δάσουςφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
          . 8 κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στις παρ και
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9   73  .του άρθρου του ν  4412/2016. 122

22. .9.Α   ,          Ο ΕΡΓΟικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας σε β) τους όρους της παρούσαςάρος του οποίου έχει επιβ) τους όρους της παρούσαςληθεί η κύρωση του
      ,     οριζό Πάρκο Δάσουςντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό Πάρκο Δάσους

          διάστημα που αυτή ορίζει αποκλείεται από Πάρκο Δάσους την παρούσα διαδικασία σύναψης της
.σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

  (22.  – 22. )Κριτή διαδικασία για την επιλογή ρια επιλογή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Β’ Δ  123

22. .       Β’ Καταλληλότητα για τηνάσκηση της αξίας 141.129,03 Ευρώ επαγγελματική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ δραστηριότητας αξίας 141.129,03 Ευρώ

         ,Όσον αφορά την καταλληλό Πάρκο Δάσουςτητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριό Πάρκο Δάσουςτητας
         απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Πάρκο Δάσους επαγγελματικό Πάρκο Δάσους

      .     μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους Ειδικά οι προσφέροντες που είναι
        εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο

  ( . . .)       Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ για το χρονικό Πάρκο Δάσους διάστημα που εξακολουθούν να
      65   . .  71/2019    ισχύουν οι μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικές διατάξεις του άρθρου του π δ ή στο Μητρώο

    ( . . . . .),     Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημό Πάρκο Δάσουςσιων Έργων ΜΗΕΕΔΕ από Πάρκο Δάσους την έναρξη ισχύος
    του τελευταίου ή στα   Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων124,   ,ανά περίπτωση  στην

/-     21   κατηγορία ιες έργου του άρθρου της παρούσας125.     Ο ΕΡΓΟι προσφέροντες που είναι
         εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι

          .εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν
4412/2016.

22. .    Γ Οικονομική διαδικασία για την επιλογή και χρηματοοικονομική διαδικασία για την επιλογή επάρκεια126

       ,Δεν απαιτείται ελάχιστο ό Πάρκο Δάσουςριο Ο ΕΡΓΟικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
   . 10   51  . . 71/2019 (  112/ /03-07-2019).σύμφωνα με την παρ του άρθρου τουΠΔ ΦΕΚ Α

        ,  Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ  για το
          χρονικό Πάρκο Δάσους διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικές διατάξεις του άρθρου

65   . .  71/2019,  του π δ         δεν θα πρέπει να υπερβ) τους όρους της παρούσαςαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά ό Πάρκο Δάσουςρια
   ,     ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων σύμφωνα με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα

   20 . 4  . 3669/2008,  .οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο παρ του ν ό Πάρκο Δάσουςπως ισχύει

             Μετά από Πάρκο Δάσους τη λήξη των ως άνω μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος
 .  71/2019,        . . . . .,του π δ οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στοΜΗΕΕΔΕ
          δεν θα πρέπει να υπερβ) τους όρους της παρούσαςαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά ό Πάρκο Δάσουςρια ανεκτέλεστου υπολοίπου

 ,        64 .εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων σύμφωνα με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο αυτού

22. .    Δ Τεχνική διαδικασία για την επιλογή και επαγγελματική διαδικασία για την επιλογή ικανότητα127

.  ( )    ,      52   . .  71/2019  (Ι α την ελάχιστη στελέχωση ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζεται στο άρθρο του ΠΔ ΦΕΚ
112/ /03-07-2019Α ),       .  1    52  . .και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου του ΠΔ

      αυτού για την κατηγορία Ο ΕΡΓΟΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟ ΕΡΓΟΜΙΚΩΝ έργων

( )    ,     53  . . 71/2019 (β) τους όρους της παρούσας τα ελάχιστα ό Πάρκο Δάσουςρια εμπειρίας ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζονται στο άρθρο τουΠΔ ΦΕΚ 112/
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/03-07-2019Α ),      .  2   53  . .  και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ του άρθρου του ΠΔ αυτού
    .για την κατηγορία Ο ΕΡΓΟΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟ ΕΡΓΟΜΙΚΩΝ έργων

. ( )   ,     52  . . 71/2019 (  ΙΙ α την ελάχιστη στελέχωση ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζεται στο άρθρο τουΠΔ ΦΕΚ
112/ /03-07-2019),      . 1    52  . . Α και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου τουΠΔ

     αυτού για την κατηγορία έργωνΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΥ
( )    ,     53  . . 71/2019 (  112/β) τους όρους της παρούσας τα ελάχιστα ό Πάρκο Δάσουςρια εμπειρίας ό Πάρκο Δάσουςπως ορίζονται στο άρθρο τουΠΔ ΦΕΚ

/03-07-2019),      . 2   53  . .  Α και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ του άρθρου τουΠΔ αυτού
      .για την κατηγορία έργωνΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΥ

. ΙΙΙ     65 . 6  . . 71/2019:Σύμφωνα με το άρθρο παρ του ΠΔ
           Ο ΕΡΓΟι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην

. 3    100  παρ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου του . 3669/2008.ν  

        . . .,   Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ σε έργα
   κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΥ    να είναι στελεχωμένα  με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους

εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. (άρθρο 7 παρ. 3 Π.Δ. 146/88).

 Ή 

           Ο ΕΡΓΟι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
. 4  5   17  παρ ή του άρθρου του  437/81.ΠΔ

    ,     Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις
 καλύπτονται αθροιστικά     από Πάρκο Δάσους τα μέλη της ένωσης. 

22. .       Ε Πρότυπα διασφάλισης αξίας 141.129,03 Ευρώ ποιότητας αξίας 141.129,03 Ευρώ και πρότυπα περιβαλλοντική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ
διαχείρισης αξίας 141.129,03 Ευρώ128

 .Δεν απαιτούνται

22. .      Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τή διαδικασία για την επιλογή ριξη στις αξίας 141.129,03 Ευρώ ικανότητες αξίας 141.129,03 Ευρώ άλλωνφορέων (  )Δάνεια εμπειρία

          Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα
       ,   κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανό Πάρκο Δάσουςτητα ένας οικονομικό Πάρκο Δάσουςς

 ,       ,    φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανό Πάρκο Δάσουςτητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής
     .φύσης των δεσμών του με αυτούς    ,     Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ό Πάρκο Δάσουςτι θα έχουν

     ,      στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πό Πάρκο Δάσουςρους με την προσκό Πάρκο Δάσουςμιση της σχετικής δέσμευσης
      .των φορέων στην ικανό Πάρκο Δάσουςτητα των οποίων στηρίζονται

           Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
          επαγγελματικά προσό Πάρκο Δάσουςντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του

     . 4412/2016     Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν ή με την σχετική επαγγελματική
,    ,       εμπειρία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να β) τους όρους της παρούσαςασίζονται στις ικανό Πάρκο Δάσουςτητες άλλων

             φορέων μό Πάρκο Δάσουςνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
    οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανό Πάρκο Δάσουςτητες.

           Όταν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας στηρίζεται στις ικανό Πάρκο Δάσουςτητες άλλων φορέων ό Πάρκο Δάσουςσον αφορά τα
       κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική ,  επάρκεια ο

         οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από Πάρκο Δάσους κοινού υπεύθυνοι129   για την εκτέλεση
 .της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

    ,       Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις
        (    ικανό Πάρκο Δάσουςτητες των συμμετεχό Πάρκο Δάσουςντων στην ένωση ή άλλων φορέων για τα κριτήρια της

         οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την
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   ).τεχνική και επαγγελματική ικανό Πάρκο Δάσουςτητα

   ,       23  , Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο της παρούσας εάν
 ,         , οι φορείς στις ικανό Πάρκο Δάσουςτητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων πληρούν
    ,       τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λό Πάρκο Δάσουςγοι αποκλεισμού κατά τα

   . οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στην παρούσα διακήρυξη

           Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από Πάρκο Δάσους τον οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα
            που δεν πληροί σχετικό Πάρκο Δάσους κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λό Πάρκο Δάσουςγοι

   22.   .αποκλεισμού του άρθρου Α της παρούσας

   ,        Η αντικατάσταση του φορέα στις ικανό Πάρκο Δάσουςτητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς
            φορέας που δεν πληροί σχετικό Πάρκο Δάσους κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λό Πάρκο Δάσουςγοι

  ,       ,αποκλεισμού της παρούσας γίνεται κατό Πάρκο Δάσουςπιν πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης προς τον οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα
  (30)         εντό Πάρκο Δάσουςς τριάντα ημερών από Πάρκο Δάσους την ημερομηνία κοινοποίησης της πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης στον

 ,        ,  οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα για κάθε τρίτο στις ικανό Πάρκο Δάσουςτητες του οποίου στηρίζεται στο πλαίσιο
    .      της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Ο ΕΡΓΟ φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται

          .ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου

   ......Η εκτέλεση των 130     γίνεται υποχρεωτικά από Πάρκο Δάσους τον προσφέροντα ,    ή αν η προσφορά
    ,      υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται από Πάρκο Δάσους ένωση οικονομικών φορέων από Πάρκο Δάσους έναν από Πάρκο Δάσους τους συμμετέχοντες στην

 .ένωση αυτή

 23:   Άρθρο Αποδεικτικά μέσα  κριτηρίων  ποιοτική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ επιλογή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ131

23.1          Κατά την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν το Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους
   ( ),       79 . 1  .Ενιαίο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ΕΕΕΣ σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο παρ του ν

4412/2016,       ,    το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του
.  1599/1986  ( 75),   ν Α΄ όλη τη διάρκεια της ως  προκαταρκτική διαδικασία για την επιλογή απόδειξη   προς αντικατάσταση των

       ,    πιστοποιητικών που εκδίδουν δημό Πάρκο Δάσουςσιες αρχές ή τρίτα μέρη επιβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνοντας ό Πάρκο Δάσουςτι ο εν
      :λό Πάρκο Δάσουςγω οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας πληροί τις ακό Πάρκο Δάσουςλουθες προϋποθέσεις

)           22    ,α δεν β) τους όρους της παρούσαςρίσκεται σε μία από Πάρκο Δάσους τις καταστάσεις του άρθρου Α της παρούσας
)          ,    β) τους όρους της παρούσας πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το

 22 -   .άρθρο Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε της παρούσας

        ,    Σε οποιοδήποτε χρονικό Πάρκο Δάσους σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να ζητηθεί
          από Πάρκο Δάσους τους προσφέροντες να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν ό Πάρκο Δάσουςλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επό Πάρκο Δάσουςμενης

,         .παραγράφου ό Πάρκο Δάσουςταν αυτό Πάρκο Δάσους απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

         ,   Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό Πάρκο Δάσουςς του χρονικού διαστήματος κατά το
    . οποίο μπορούν να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται προσφορές

            Αν στο διάστημα που μεσολαβ) τους όρους της παρούσαςεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της
       καταληκτικής ημερομηνίας υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές στα

 ,    ,   ,      δηλωθέντα στοιχεία εκ μέρους του στο ΕΕΕΣ ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας αποσύρει την
 ,        .   προσφορά του χωρίς να απαιτείται από Πάρκο Δάσουςφαση της αναθέτουσας αρχής Στη συνέχεια

        .μπορεί να την υποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ 132.

          Ο ΕΡΓΟ οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που
      ,      παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση την οποία υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί με το
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. ΕΕΕΣ

    ,       ,  Κατά την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του ΕΕΕΣ καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης είναι
,           δυνατή με μό Πάρκο Δάσουςνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού

,          φορέα η προκαταρκτική από Πάρκο Δάσουςδειξη των λό Πάρκο Δάσουςγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο
22. .1   ,           Α της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του

,          ,διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης
      λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό Πάρκο Δάσουςν 133.

    ,      ,   Ως εκπρό Πάρκο Δάσουςσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρό Πάρκο Δάσουςντος νοείται ο
  ,         νό Πάρκο Δάσουςμιμος εκπρό Πάρκο Δάσουςσωπος αυτού ό Πάρκο Δάσουςπως προκύπτει από Πάρκο Δάσους το ισχύον καταστατικό Πάρκο Δάσους ή το πρακτικό Πάρκο Δάσους

          εκπροσώπησής του κατά το χρό Πάρκο Δάσουςνο υποβ) τους όρους της παρούσαςολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
        εξουσιοδοτημένο φυσικό Πάρκο Δάσους πρό Πάρκο Δάσουςσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα για

        διαδικασίες σύναψης συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης134.

     ,  ,   ,  Ο ΕΡΓΟ οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας φέρει την υποχρέωση να δηλώσει μέσω του ΕΕΕΣ με ακρίβ) τους όρους της παρούσαςεια
  ,         στην αναθέτουσα αρχή ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιό Πάρκο Δάσουςτητα ελέγχου για την

   τυχό Πάρκο Δάσουςν συνδρομή λό Πάρκο Δάσουςγων αποκλεισμού135,         την κατάστασή του σε σχέση με τους λό Πάρκο Δάσουςγους
    73  .που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο άρθρο του ν  4412/2016    22.   και στο άρθρο Α της παρούσης136 και

         ταυτό Πάρκο Δάσουςχρονα να επικαλεσθεί και τυχό Πάρκο Δάσουςν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της
 .αξιοπιστίας του

 ,           Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή
         άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους

       ,   οικονομικούς φορείς με στό Πάρκο Δάσουςχο τη στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωση του ανταγωνισμού η συνδρομή
,       .  10    73,   περιστάσεων ό Πάρκο Δάσουςπως η τριετής παραγραφή της παρ του άρθρου περί λό Πάρκο Δάσουςγων
,     . 3    44  . 3959/2011 ( ’ 93), αποκλεισμού ή η εφαρμογή της παρ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου του ν Α αναλύεται

       .στο σχετικό Πάρκο Δάσους πεδίο που προβ) τους όρους της παρούσαςάλλει κατό Πάρκο Δάσουςπιν θετικής απάντησης

          Ο ΕΡΓΟι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου
   ,        αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης από Πάρκο Δάσους οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο

   .  3    44  .  3959/2011,   πεδίο εφαρμογής της παρ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου του ν δεν στοιχειοθετούν τον
   . ’ /  ’  . 4   73    λό Πάρκο Δάσουςγο αποκλεισμού των περ ζ ή και θ της παρ του άρθρου του παρό Πάρκο Δάσουςντος και δεν

          απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου
.εντύπου

          Όσον αφορά τις υποχρεώσεις για την καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φό Πάρκο Δάσουςρων ή εισφορών κοινωνικής
 ( . ’  ’  . 2   73  . 4412/2016)   ασφάλισης περ α και β) τους όρους της παρούσας της παρ του άρθρου του ν αυτές θεωρείται ό Πάρκο Δάσουςτι

           δεν έχουν αθετηθεί εφό Πάρκο Δάσουςσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρό Πάρκο Δάσουςθεσμες ή εφό Πάρκο Δάσουςσον έχουν υπαχθεί
    .   ,   σε δεσμευτικό Πάρκο Δάσους διακανονισμό Πάρκο Δάσους που τηρείται Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας

         ,    δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό Πάρκο Δάσους πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο
          ερωτάται εάν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις ό Πάρκο Δάσουςσον αφορά στην
      ,   ,   καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φό Πάρκο Δάσουςρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή κατά περίπτωση εάν έχει

    .αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του  137

       ,  Στην περίπτωση υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφοράς από Πάρκο Δάσους ένωση οικονομικών φορέων το Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους
   ( ),       .ΕνιαίοΈγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ΕΕΕΣ υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται χωριστά από Πάρκο Δάσους κάθε μέλος της ένωσης

         Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους Ενιαίο
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  ( )       ,  Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ΕΕΕΣ την πρό Πάρκο Δάσουςθεσή του για ανάθεση υπεργολαβ) τους όρους της παρούσαςίας υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει
          .μαζί με το δικό Πάρκο Δάσους του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςου

         Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας στηρίζεται στις ικανό Πάρκο Δάσουςτητες ενό Πάρκο Δάσουςς
              ,ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερων φορέων υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί με το δικό Πάρκο Δάσους του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα

    .στις ικανό Πάρκο Δάσουςτητες του οποίου στηρίζεται

,         Τέλος επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπό Πάρκο Δάσουςλοιπο
    εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων στο Μέρος IV  ,    («  του ΕΕΕΣ Ενό Πάρκο Δάσουςτητα Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ο ΕΡΓΟικονομική και

 »),   «    Χρηματοοικονομική Επάρκεια στο πεδίο Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές
».απαιτήσεις

23.2.  (  )Δικαιολογητικά Αποδεικτικά μέσα

        ,   Το δικαίωμα συμμετοχής και οι ό Πάρκο Δάσουςροι και προϋποθέσεις συμμετοχής ό Πάρκο Δάσουςπως ορίστηκαν
  21  22  , :στα άρθρα και της παρούσας κρίνονται

)     ,     , α κατά την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή της προσφοράς με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του ΕΕΕΣ
)      ,     4.2 (β) τους όρους της παρούσας κατά την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο α

 )  έως δ και
)      ,     .  ’   .  3  γ κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την περ γ της παρ του

 105  .4412/16,    4.2 ( )  .άρθρου του ν και στο άρθρο ε της παρούσας

         Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας ή ένωση αυτών  στηρίζεται στις
ικανό Πάρκο Δάσουςτητες  ,      22.   ,   άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο ΣΤ της παρούσας οι φορείς στην

          ,ικανό Πάρκο Δάσουςτητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας ή ένωση αυτών
        υποχρεούνται στην υποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ό Πάρκο Δάσουςτι δεν

      22       συντρέχουν οι λό Πάρκο Δάσουςγοι αποκλεισμού του άρθρου Α της παρούσας και ό Πάρκο Δάσουςτι πληρούν τα
     (  22  – ).σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε

         Ο ΕΡΓΟι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
 ,            αποδεικτικά στοιχεία αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα να

          λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςασης σε
      -   ,   εθνική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης η οποία διατίθεται

,     ,    ,  δωρεάν ό Πάρκο Δάσουςπως εθνικό Πάρκο Δάσους μητρώο συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων εικονικό Πάρκο Δάσους φάκελο επιχείρησης ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσους
     .     σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής Η δήλωση για την πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςαση

         σε εθνική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους Ενιαίο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης
( ).  ΕΕΕΣ           Η δήλωση για την πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςαση σε εθνική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομένων εμπεριέχεται στο

    ( ),      Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους Ενιαίο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ΕΕΕΣ στο οποίο περιέχονται επίσης οι
      ,    πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό Πάρκο Δάσους ό Πάρκο Δάσουςπως η ηλεκτρονική

   ,    ,  , διεύθυνση της β) τους όρους της παρούσαςάσης δεδομένων τυχό Πάρκο Δάσουςν δεδομένα αναγνώρισης και κατά περίπτωση η
  . απαραίτητη δήλωση συναίνεσης

       ,   Ο ΕΡΓΟι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλουν δικαιολογητικά ό Πάρκο Δάσουςταν η
           .αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά

      23.3  23.10  ,  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου έως της παρούσας υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται
  ,         4.2  ( )  και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της

.παρούσας         Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
          συνοδεύονται από Πάρκο Δάσους επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το

 6   .  άρθρο της παρούσας        ,  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από Πάρκο Δάσους προσφέροντες σε
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       ,    οποιοδήποτε χρονικό Πάρκο Δάσους σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν ό Πάρκο Δάσουςλα ή
 ,         ορισμένα δικαιολογητικά ό Πάρκο Δάσουςταν αυτό Πάρκο Δάσους απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της

.διαδικασίας

23.3        22 .Δικαιολογητικά μησυνδρομή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ λόγωναποκλεισμού του άρθρου Α

  ,       Ο ΕΡΓΟ προσωρινό Πάρκο Δάσουςς ανάδοχος κατό Πάρκο Δάσουςπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης από Πάρκο Δάσους την
 ,     ,    αναθέτουσα αρχή υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει τα ακό Πάρκο Δάσουςλουθα δικαιολογητικά κατά τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα

   4.2  οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο της παρούσας138:

          Για την από Πάρκο Δάσουςδειξη της μη συνδρομής των λό Πάρκο Δάσουςγων αποκλεισμού του  22 ,  άρθρου Α ο
     προσωρινό Πάρκο Δάσουςς ανάδοχος υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει αντίστοιχα τα  :παρακάτω δικαιολογητικά

( )α    για την  .1   22  παράγραφοΑ του άρθρου της αξίας 141.129,03 Ευρώ παρούσας αξίας 141.129,03 Ευρώ: 

    απόσπασμα του ποινικού μητρώου ,   ,    ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που
        -    εκδίδεται από Πάρκο Δάσους αρμό Πάρκο Δάσουςδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας

           , καταγωγής ή της χώρας ό Πάρκο Δάσουςπου είναι εγκατεστημένος ο εν λό Πάρκο Δάσουςγω οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας από Πάρκο Δάσους
       το οποίο προκύπτει ό Πάρκο Δάσουςτι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,      που να έχει εκδοθεί έως

 (3)      τρεις μήνες πριν από Πάρκο Δάσους την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του139.       Η υποχρέωση προσκό Πάρκο Δάσουςμισης του ως άνω
         αποσπάσματος αφορά και τα πρό Πάρκο Δάσουςσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της

 .1   22.παραγράφου Α του άρθρου

( )β     .2   22:για την παράγραφο Α του άρθρου      πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους που εκδίδεται από Πάρκο Δάσους την
     -   ,      αρμό Πάρκο Δάσουςδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας περί του ό Πάρκο Δάσουςτι έχουν εκπληρωθεί οι

   ,      υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα ό Πάρκο Δάσουςσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φό Πάρκο Δάσουςρων (φορολογική διαδικασία για την επιλογή 
)ενημερότητα        και στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

(  )ασφαλιστική διαδικασία για την επιλογή ενημερότητα 140,       σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους
     ,εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα        που να είναι εν ισχύ κατά το

  ,  ,         χρό Πάρκο Δάσουςνο υποβ) τους όρους της παρούσαςολής του άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό Πάρκο Δάσους χρό Πάρκο Δάσουςνος
,       (3)      ισχύος που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από Πάρκο Δάσους την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του141.

   Για τους προσφέροντες        που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα
    :σχετικά δικαιολογητικά που υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται είναι

1)β    ,  πιστοποιητικό φορολογική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ ενημερότητας αξίας 141.129,03 Ευρώ    που εκδίδεται από Πάρκο Δάσους την
    (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό Πάρκο Δάσουςδων . . . .),ΑΑΔΕ        για τον οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα και για τις

           .  κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημό Πάρκο Δάσουςσια έργα που είναι σε εξέλιξη Ο ΕΡΓΟι
     αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν υπεύθυνη δήλωση142     περί του ό Πάρκο Δάσουςτι δεν έχουν
    .      υποχρέωση καταβ) τους όρους της παρούσαςολής φό Πάρκο Δάσουςρων στην Ελλάδα Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση

     . . . .θα υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν σχετικό Πάρκο Δάσους αποδεικτικό Πάρκο Δάσους της ΑΑΔΕ

2)β    πιστοποιητικό ασφαλιστική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ ενημερότητας αξίας 141.129,03 Ευρώ     που εκδίδεται από Πάρκο Δάσους τον e- .ΕΦΚΑ
       Η ασφαλιστική ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του

   )        προσφέροντος οικονομικού φορέα α ως φυσικό Πάρκο Δάσους ή νομικό Πάρκο Δάσους πρό Πάρκο Δάσουςσωπο για το προσωπικό Πάρκο Δάσους
    ,  )         τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας β) τους όρους της παρούσας για έργα που εκτελεί μό Πάρκο Δάσουςνος του ή σε

   )   -      κοινοπραξία καθώς και γ για τα στελέχη μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο
         της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ

(    – ).       τομέας πρώην ΕΤΑΑ ΤΜΕΔΕ Ο ΕΡΓΟι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
    (   υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν αποδεικτικό Πάρκο Δάσους ασφαλιστικής ενημερό Πάρκο Δάσουςτητας κύριας και επικουρικής

)         .   ασφάλισης για το προσωπικό Πάρκο Δάσους τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας Δεν αποτελούν
    ,   από Πάρκο Δάσουςδειξη ενημερό Πάρκο Δάσουςτητας της προσφέρουσας εταιρίας αποδεικτικά ασφαλιστικής

          ενημερό Πάρκο Δάσουςτητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως
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.    (    ),   εταίροι Ο ΕΡΓΟι αλλοδαποί προσφέροντες φυσικά και νομικά πρό Πάρκο Δάσουςσωπα που δεν υποβ) τους όρους της παρούσαςάλουν
  ,         τα άνω αποδεικτικά υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ό Πάρκο Δάσουςτι δεν απασχολούν

,         προσωπικό Πάρκο Δάσους για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς
.     ,     οργανισμούς Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό Πάρκο Δάσους πρέπει να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν σχετικό Πάρκο Δάσους

      αποδεικτικό Πάρκο Δάσους ασφαλιστικής ενημερό Πάρκο Δάσουςτητας εκδιδό Πάρκο Δάσουςμενο από Πάρκο Δάσους τον e . ΕΦΚΑ

3)  β υπεύθυνη δή διαδικασία για την επιλογή λωση         του προσφέροντος ό Πάρκο Δάσουςτι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
           από Πάρκο Δάσουςφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του

        . ό Πάρκο Δάσουςσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φό Πάρκο Δάσουςρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

( )γ    για την  .4( )   22παράγραφο Α β του άρθρου 143:     πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους που εκδίδεται από Πάρκο Δάσους την
        -   ,αρμό Πάρκο Δάσουςδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας    που να έχει

   (3)      εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από Πάρκο Δάσους την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του144. 

           :Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα

1)γ  «    »Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Φερεγγυότητας αξίας 141.129,03 Ευρώ 145,    με το οποίο
     ,   ,  β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνεται ό Πάρκο Δάσουςτι δεν τελούν υπό Πάρκο Δάσους πτώχευση πτωχευτικό Πάρκο Δάσους συμβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςασμό Πάρκο Δάσους αναγκαστική

,            διαχείριση δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ό Πάρκο Δάσουςτι το νομικό Πάρκο Δάσους
        .    πρό Πάρκο Δάσουςσωπο δεν έχει τεθεί υπό Πάρκο Δάσους εκκαθάριση με δικαστική από Πάρκο Δάσουςφαση Το εν λό Πάρκο Δάσουςγω

         πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους εκδίδεται από Πάρκο Δάσους το αρμό Πάρκο Δάσουςδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
. φορέα

2)γ  π   . . . .        ιστοποιητικό του Γ ΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό
           πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

    ,     .     σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως κάθε φορά ισχύουν Τα φυσικά πρό Πάρκο Δάσουςσωπα δεν
      . υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους περί μη θέσης σε εκκαθάριση

3)γ     “  / ”εκτύπωση της αξίας 141.129,03 Ευρώ καρτέλας αξίας 141.129,03 Ευρώ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία Μητρώου Επιχείρησης αξίας 141.129,03 Ευρώ   από την
      ,ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή πλατφόρμα της αξίας 141.129,03 Ευρώ Ανεξάρτητης αξίας 141.129,03 Ευρώ Αρχή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Δημοσίων Εσόδων  ό Πάρκο Δάσουςπως

   taxisnet,          αυτά εμφανίζονται στο από Πάρκο Δάσους την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της
  .επιχειρηματικής δραστηριό Πάρκο Δάσουςτητάς τους

      ,    Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς το Ενιαίο Πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους
         ,Δικαστικής Φερεγγυό Πάρκο Δάσουςτητας εκδίδεται για τα σωματεία από Πάρκο Δάσους το αρμό Πάρκο Δάσουςδιο Πρωτοδικείο

          31.12.2019   και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό Πάρκο Δάσους διάστημα έως τις από Πάρκο Δάσους το
        . . . .Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από Πάρκο Δάσους το Γ ΕΜΗ

( )δ    -         . ( ), ( )  ( ) Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό Πάρκο Δάσους των περ α β) τους όρους της παρούσας και γ πιστοποιητικά
           1  2  4 ( )ή ό Πάρκο Δάσουςπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν ό Πάρκο Δάσουςλες τις περιπτώσεις υπό Πάρκο Δάσους και και β) τους όρους της παρούσας

  22 ,          του άρθρου Α το έγγραφο ή το πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους μπορεί να αντικαθίσταται από Πάρκο Δάσους ένορκη
 ,   -         , β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες ό Πάρκο Δάσουςπου δεν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται ένορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση από Πάρκο Δάσους
        υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμό Πάρκο Δάσουςδιας δικαστικής ή διοικητικής

,         αρχής συμβ) τους όρους της παρούσαςολαιογράφου ή αρμό Πάρκο Δάσουςδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
            κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό Πάρκο Δάσουςπου είναι εγκατεστημένος ο

 .οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας

          Στην περίπτωση αυτή οι αρμό Πάρκο Δάσουςδιες δημό Πάρκο Δάσουςσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην
           οποία αναφέρεται ό Πάρκο Δάσουςτι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
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            παραγράφου ή ό Πάρκο Δάσουςτι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν ό Πάρκο Δάσουςλες τις
     1  2  4 ( )   22    περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό Πάρκο Δάσους και και β) τους όρους της παρούσας του άρθρου Α της παρούσας

        Ο ΕΡΓΟι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
 (e-Certis)πιστοποιητικών  146   81  . 4412/2016.του άρθρου του ν

( )ε       Για τις λοιπές περιπτώσεις της  .4   22παραγράφου Α του άρθρου 147, υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται
          υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ό Πάρκο Δάσουςτι δεν συντρέχουν στο πρό Πάρκο Δάσουςσωπό Πάρκο Δάσους του οι
  οριζό Πάρκο Δάσουςμενοι λό Πάρκο Δάσουςγοι αποκλεισμού148.

   Ειδικά για την     .4    22περίπτωση θ της αξίας 141.129,03 Ευρώ παραγράφου Α του άρθρου 149,   για τις
      . . .  εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται
        ( ,  ,πιστοποιητικά χορηγούμενα από Πάρκο Δάσους τα αρμό Πάρκο Δάσουςδια επιμελητήρια και φορείς ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ

),  ΕΕΤΕΜ     ό Πάρκο Δάσουςπως προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στη με .  15/ /24298/28.07.2005 (  1105)  αριθ Δ οικ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν΄ όλη τη διάρκεια της ,από Πάρκο Δάσουςφαση
  ,  ,περί ενημερό Πάρκο Δάσουςτητας πτυχίου ό Πάρκο Δάσουςπως ισχύει        από Πάρκο Δάσους τα οποία αποδεικνύεται ό Πάρκο Δάσουςτι τα πρό Πάρκο Δάσουςσωπα

   . . .      ,   με β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση του ΜΕΚ που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν
   .διαπράξει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρό Πάρκο Δάσους επαγγελματικό Πάρκο Δάσους παράπτωμα

         65  . .  71/2019 Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικών διατάξεων του άρθρου του π δ και
       ,     την πλήρη έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου για τις εγγεγραμμένες στο

. . . . . .  ,        ΜΗΕΕΔΕ εργοληπτικές επιχειρήσεις η μη συνδρομή του ως άνω λό Πάρκο Δάσουςγου αποκλεισμού
   ,      περί σοβ) τους όρους της παρούσαςαρού επαγγελματικού παραπτώματος αποδεικνύεται με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του

           ,πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λό Πάρκο Δάσουςγω μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο
       47    . .σύμφωνα με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο του ως άνω π δ

( ) στ Δικαιολογητικά      . .5   22 της αξίας 141.129,03 Ευρώ παρ Α τουΆρθρου  

           .5 Για την από Πάρκο Δάσουςδειξη της μη συνδρομής του λό Πάρκο Δάσουςγου αποκλεισμού της παραγράφου Α του
 22 ,       :άρθρου υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται εφό Πάρκο Δάσουςσον ο προσωρινό Πάρκο Δάσουςς ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία

  Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης αξίας 141.129,03 Ευρώ μετοχών 150,    εφό Πάρκο Δάσουςσον ο προσωρινό Πάρκο Δάσουςς
           ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό Πάρκο Δάσους πρό Πάρκο Δάσουςσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου

          συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό Πάρκο Δάσους πρό Πάρκο Δάσουςσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε
  ανώνυμη εταιρεία 151 (        22. .πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο άρθρο Α

5   )της αξίας 141.129,03 Ευρώ παρούσας αξίας 141.129,03 Ευρώ ανωτέρω :

i)           Για την από Πάρκο Δάσουςδειξη της εξαίρεσης από Πάρκο Δάσους την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των
    .  )    22. .5,  μετοχών τους κατά την περ α του άρθρου Α   βεβαίωση του αρμοδίου

Χρηματιστηρίου. 
ii)      . )   ,     Όσον αφορά την εξαίρεση της περ β) τους όρους της παρούσας του ίδιου άρθρου για την από Πάρκο Δάσουςδειξη του ελέγχου

 ,  δικαιωμάτων ψήφου  υπεύθυνη δή διαδικασία για την επιλογή λωση    ,   της ελεγχό Πάρκο Δάσουςμενης εταιρείας και εάν αυτή
    ,     είναι διαφορετική του προσωρινού αναδό Πάρκο Δάσουςχου πρό Πάρκο Δάσουςσθετη υπεύθυνη δήλωση του

,       ,   τελευταίου στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι εταιρείες
 /     ,  διαχείρισης κεφαλαίων ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ανά

          περίπτωση και το συνολικό Πάρκο Δάσους ποσοστό Πάρκο Δάσους των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην
   .  ελεγχό Πάρκο Δάσουςμενη από Πάρκο Δάσους αυτές εταιρεία     Οι υπεύθυνες αξίας 141.129,03 Ευρώ αυτές αξίας 141.129,03 Ευρώ δηλώσεις αξίας 141.129,03 Ευρώ συνοδεύονται

           υποχρεωτικά από βεβαίωση ή διαδικασία για την επιλογή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι
        ελέγχουσες αξίας 141.129,03 Ευρώ τα δικαιώματα ψή διαδικασία για την επιλογή φου εταιρείες αξίας 141.129,03 Ευρώ είναι εποπτευόμενες αξίας 141.129,03 Ευρώ κατά τα

   22. .5.οριζόμενα στην παράγραφο Α  152

. 
    :Οι ημεδαπές αξίας 141.129,03 Ευρώ ανώνυμες αξίας 141.129,03 Ευρώ εταιρίες αξίας 141.129,03 Ευρώ

-   ,           Πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους ΓΕΜΗ από Πάρκο Δάσους το οποίο να προκύπτει ό Πάρκο Δάσουςτι οι μετοχές είναι ονομαστικές
      (30)       .που να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από Πάρκο Δάσους την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του 153
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-             Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετό Πάρκο Δάσουςχων της εταιρείας και τον αριθμό Πάρκο Δάσους των
   ( ),       μετοχών κάθε μετό Πάρκο Δάσουςχου μετοχολό Πάρκο Δάσουςγιο ό Πάρκο Δάσουςπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο

   ,     (30)      β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλίο μετό Πάρκο Δάσουςχων της εταιρείας το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από Πάρκο Δάσους την
   .ημέρα υποβ) τους όρους της παρούσαςολής της προσφοράς

Ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα:

)        . . .α Οι επιχειρή διαδικασία για την επιλογή σεις αξίας 141.129,03 Ευρώ που είναι εγγεγραμμένες αξίας 141.129,03 Ευρώ στο ΜΕΕΠ   και διαθέτουν
 ενημερότητα πτυχίου,        προσκομίζουν μό Πάρκο Δάσουςνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία

           ( ),των μετό Πάρκο Δάσουςχων της εταιρείας και τον αριθμό Πάρκο Δάσους των μετοχών κάθε μετό Πάρκο Δάσουςχου μετοχολό Πάρκο Δάσουςγιο
          ,  ό Πάρκο Δάσουςπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλίο μετό Πάρκο Δάσουςχων της εταιρείας το πολύ

 (30)           τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από Πάρκο Δάσους την ημέρα υποβ) τους όρους της παρούσαςολής της προσφοράς καθώς η
            απαίτηση για την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του πιστοποιητικού από Πάρκο Δάσους το οποίο να προκύπτει ό Πάρκο Δάσουςτι οι

  ,         23.9 μετοχές είναι ονομαστικές καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο της
.παρούσας

)     ,β Οι αλλοδαπές αξίας 141.129,03 Ευρώ ανώνυμες αξίας 141.129,03 Ευρώ εταιρίες αξίας 141.129,03 Ευρώ      ή διαδικασία για την επιλογή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που
   αντιστοιχούν σε ανώνυμες αξίας 141.129,03 Ευρώ εταιρείες αξίας 141.129,03 Ευρώ ,      ,εφό Πάρκο Δάσουςσον κατά το δίκαιο της έδρας τους  ,:

)Α    έχουν ονομαστικές αξίας 141.129,03 Ευρώ μετοχές αξίας 141.129,03 Ευρώ, :προσκομίζουν
i)       ,     πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους αρμό Πάρκο Δάσουςδιας αρχής του κράτους της έδρας από Πάρκο Δάσους το οποίο να

     ,προκύπτει ό Πάρκο Δάσουςτι οι μετοχές είναι ονομαστικές
ii)   ,        ,αναλυτική κατάσταση μετό Πάρκο Δάσουςχων με αριθμό Πάρκο Δάσους των μετοχών του κάθε μετό Πάρκο Δάσουςχου

           ό Πάρκο Δάσουςπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλίο μετό Πάρκο Δάσουςχων της εταιρείας με
   30      ,ημερομηνία το πολύ εργάσιμες μέρες πριν την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφοράς

iii)           κάθε άλλο στοιχείο από Πάρκο Δάσους το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
   ,     φυσικού προσώπου των μετοχών που έχει συντελεστεί   30  ( )τις τελευταίες τριάντα

  εργάσιμες ημέρες     . πριν την υποβ) τους όρους της παρούσαςολής της προσφοράς

)Β’     δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης αξίας 141.129,03 Ευρώ μετοχών  ή διαδικασία για την επιλογή δεν
    προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, :προσκομίζουν

i) β) τους όρους της παρούσας         εβ) τους όρους της παρούσαςαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από Πάρκο Δάσους αρμό Πάρκο Δάσουςδια
,     ,    αρχή εφό Πάρκο Δάσουςσον υπάρχει σχετική πρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεψη διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη

  ,δήλωση του διαγωνιζό Πάρκο Δάσουςμενου
ii)         1%έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον

    ,των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου
iii)     ,    εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση προσκομίζεται σχετική κατάσταση

,        (1%)    προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό Πάρκο Δάσους των μετοχών ή
 ,       ,    δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση αν τα πρό Πάρκο Δάσουςσωπα

    .    ,     αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία αιτιολογεί τους
        ,λό Πάρκο Δάσουςγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρό Πάρκο Δάσουςσωπα       η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει

       .   διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής Εναπό Πάρκο Δάσουςκειται στην
          αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα της εταιρείας να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει την

 ,        προαναφερό Πάρκο Δάσουςμενη κατάσταση διαφορετικά η μη υποβ) τους όρους της παρούσαςολή της σχετικής κατάστασης δεν
      . επιφέρει έννομες συνέπειες σε β) τους όρους της παρούσαςάρος της εταιρείας

            Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από Πάρκο Δάσους την κατά νό Πάρκο Δάσουςμον αρμό Πάρκο Δάσουςδια
           αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από Πάρκο Δάσους επίσημη

  .μετάφραση στην ελληνική
  

      ,Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται
   9  .κατά το άρθρο της παρούσας
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,   Περαιτέρω πριν    την υπογραφή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση     υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
       20977/23-8-2007 ( ’ 1673)κοινής από Πάρκο Δάσουςφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

«        . 3310/2005   Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με
 . 3414/2005το ν »,      79υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο   . 4412/2016.Α ν

( )ζ       22. .9.   ,  Για την περίπτωση του άρθρου Α της παρούσας διακήρυξης υπεύθυνη δήλωση
          .του προσφέροντος ό Πάρκο Δάσουςτι δεν έχει εκδοθεί σε β) τους όρους της παρούσαςάρος του από Πάρκο Δάσουςφαση αποκλεισμού

23.4        Δικαιολογητικά απόδειξης αξίας 141.129,03 Ευρώ καταλληλότητας αξίας 141.129,03 Ευρώ για την άσκηση της αξίας 141.129,03 Ευρώ
    22.επαγγελματική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ δραστηριότητας αξίας 141.129,03 Ευρώ του άρθρου Β’ 

( )α          Όσον αφορά την καταλληλό Πάρκο Δάσουςτητα για την άσκηση της επαγγελματικής
,        δραστηριό Πάρκο Δάσουςτητας οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν

   . .  β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ       ,μέχρι τη λήξη της μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής περιό Πάρκο Δάσουςδου ισχύος
    65   . .  71/2019,        σύμφωνα με το άρθρο του π δ και από Πάρκο Δάσους την πλήρη έναρξη ισχύος του

        τελευταίου β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών
   ( . . . . .)Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ΜΗΕΕΔΕ 154,      ή β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής στα Μητρώα

 ,  ,Περιφερειακών Ενοτήτων ανά περίπτωση  στην/στις κατηγορία/ες .Ο ΕΡΓΟΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟ ΕΡΓΟΜΙΚΑ

( )β            Ο ΕΡΓΟι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
        Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο

 Παράρτημα XI     . 4412/2016.του Προσαρτήματος Α του ν

( )γ           Ο ΕΡΓΟι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
  ( . . )           Ο ΕΡΓΟικονομικού Χώρου ΕΟ ΕΡΓΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη

,            ΣΔΣ στο β) τους όρους της παρούσαςαθμό Πάρκο Δάσους που η υπό Πάρκο Δάσους ανάθεση δημό Πάρκο Δάσουςσια σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση καλύπτεται από Πάρκο Δάσους τα Παραρτήματα
1, 2, 4, 5, 6  7           και και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με τηνΈνωσηΠροσαρτήματος I

   ,          της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
           περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε

    ,   θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων προσκομίζουν πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους
    .      αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου Στην περίπτωση που χώρα δεν

  ,          τηρεί τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους μπορεί να αντικαθίσταται από Πάρκο Δάσους
  ,    -         ένορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες ό Πάρκο Δάσουςπου δεν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται ένορκη

,         β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση από Πάρκο Δάσους υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμό Πάρκο Δάσουςδιας δικαστικής ή
 ,       διοικητικής αρχής συμβ) τους όρους της παρούσαςολαιογράφου ή αρμό Πάρκο Δάσουςδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
          οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό Πάρκο Δάσουςπου είναι εγκατεστημένος ο
 ,           οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας ό Πάρκο Δάσουςτι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ό Πάρκο Δάσουςτι ασκεί τη δραστηριό Πάρκο Δάσουςτητα

  21  .του άρθρου της παρούσας

     ), )  )  ,   Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό Πάρκο Δάσους α β) τους όρους της παρούσας και γ γίνονται αποδεκτά εφό Πάρκο Δάσουςσον έχουν εκδοθεί
  (30)       ,     έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από Πάρκο Δάσους την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή τους εκτό Πάρκο Δάσουςς αν σύμφωνα με τις

        ειδικό Πάρκο Δάσουςτερες διατάξεις έκδοσης αυτών προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται συγκεκριμένος χρό Πάρκο Δάσουςνος ισχύος και
      είναι σε ισχύ κατά την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή τους155

23.5      Δικαιολογητικά Οικονομική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ και Χρηματοοικονομική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Επάρκειας αξίας 141.129,03 Ευρώ του
 22.άρθρου Γ

       Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων
:αποδεικνύεται
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( )α        . .    . . . . .:για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στοΜΕΕΠ ή στοΜΗΕΕΔΕ

       . . . ,      είτε από Πάρκο Δάσους τη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ η οποία αποτελεί τεκμήριο των
  ,        ,πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής περιό Πάρκο Δάσουςδου ισχύος

    65  . . 71/2019,       σύμφωνα με το άρθρο του π δ και από Πάρκο Δάσους την πλήρη έναρξη ισχύος του
,         τελευταίου β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών

   ( . . . . .)Επιχειρήσεων ΔημοσίωνΈργων ΜΗΕΕΔΕ
 ,         22.    είτε στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου Γ δεν καλύπτονται από Πάρκο Δάσους

    ,         την ως άνω β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενό Πάρκο Δάσουςς ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερων από Πάρκο Δάσους τα
 αποδεικτικά μέσα        που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ

(      )      .Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής του Προσαρτήματος Α του ν
4412/2016. 

  ,          Σε κάθε περίπτωση η β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής μπορεί να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται για την από Πάρκο Δάσουςδειξη
       μό Πάρκο Δάσουςνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του

 22. ,          άρθρου Γ ενώ για την από Πάρκο Δάσουςδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να
       προσκομίζονται ένα ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερα από Πάρκο Δάσους τα αποδεικτικά μέσα   που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο

      .  4412/2016,      Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο
22.  .Γ απαίτηση

,         Ειδικά για την από Πάρκο Δάσουςδειξη της απαίτησης της μη υπέρβ) τους όρους της παρούσαςασης των  ανώτατων επιτρεπτών
    :ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

       , ,  ,με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενημερό Πάρκο Δάσουςτητας πτυχίου εν ισχύει συνοδευό Πάρκο Δάσουςμενης ανά περίπτωση
       (     από Πάρκο Δάσους πίνακα ό Πάρκο Δάσουςλων των υπό Πάρκο Δάσους εκτέλεση έργων είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε
    )      στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβ) τους όρους της παρούσαςίας και αναφορά για το ανεκτέλεστο

      ,       υπό Πάρκο Δάσουςλοιπο ανά έργο και το συνολικό Πάρκο Δάσους ανεκτέλεστο για τα έργα που είναι υπό Πάρκο Δάσους
       εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στην ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα πτυχίου ή

        , με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδό Πάρκο Δάσουςχου συνοδευό Πάρκο Δάσουςμενης
       (     από Πάρκο Δάσους πίνακα ό Πάρκο Δάσουςλων των υπό Πάρκο Δάσους εκτέλεση έργων είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε
    )      στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβ) τους όρους της παρούσαςίας και αναφορά για το ανεκτέλεστο

      ,    υπό Πάρκο Δάσουςλοιπο ανά έργο και το συνολικό Πάρκο Δάσους ανεκτέλεστο για τις εργοληπτικές
     ,    επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα πτυχίου κατά τις κείμενες

. διατάξεις

   Ειδικά για τους εγγεγραμμένους    ,σταΜητρώαΠεριφερειακών Ενοτήτων   οι απαιτήσεις
  22.          του άρθρου Γ αποδεικνύονται με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενό Πάρκο Δάσουςς ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερων από Πάρκο Δάσους τα

          (αποδεικτικά μέσα που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ Αποδεικτικά
    )     . 4412/2016.μέσα για τα κριτήρια επιλογής τουΠροσαρτήματος Α του ν

 
( )β          Ο ΕΡΓΟι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους αξίας 141.129,03 Ευρώ
καταλόγου        ς ή διαθέτουν πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους από Πάρκο Δάσους οργανισμούς πιστοποίησης που

     ,     συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρό Πάρκο Δάσουςτυπα πιστοποίησης κατά την έννοια του
 Παραρτήματος VII     . 4412/2016,   του Προσαρτήματος Α΄ όλη τη διάρκεια της του ν μπορούν να προσκομίζουν

          στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους εγγραφής εκδιδό Πάρκο Δάσουςμενο από Πάρκο Δάσους την αρμό Πάρκο Δάσουςδια αρχή ή
        ,   το πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους που εκδίδεται από Πάρκο Δάσους τον αρμό Πάρκο Δάσουςδιο οργανισμό Πάρκο Δάσους πιστοποίησης κατά τα

   83 . 4412/2016    9   οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο ν και στην παράγραφο του παρό Πάρκο Δάσουςντος άρθρου .

( )γ           Ο ΕΡΓΟι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
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        καταλό Πάρκο Δάσουςγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους από Πάρκο Δάσους οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα
,    ανωτέρω υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν ως δικαιολογητικά       ένα ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερα από Πάρκο Δάσους τα αποδεικτικά μέσα

         . 4412/2016. που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στοΜέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν

23.6       Δικαιολογητικά Τεχνική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ και Επαγγελματική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Ικανότητας αξίας 141.129,03 Ευρώ του άρθρου
22.Δ

        :Η τεχνική και επαγγελματική ικανό Πάρκο Δάσουςτητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται

( )α        . .    . . . . :για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ Ε ΕΠ ή στο ΜΗ Ε Ε Δ Ε

       . . . ,      είτε από Πάρκο Δάσους τη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ η οποία αποτελεί τεκμήριο των
         ,πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής περιό Πάρκο Δάσουςδου ισχύος

    65  . . 71/2019,       σύμφωνα με το άρθρο του π δ και από Πάρκο Δάσους την πλήρη έναρξη ισχύος του
,         τελευταίου β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών

   ( . . . . .)Επιχειρήσεων ΔημοσίωνΈργων ΜΗΕΕΔΕ
 ,         22.    είτε στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου Δ δεν καλύπτονται από Πάρκο Δάσους

    ,         την ως άνω β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενό Πάρκο Δάσουςς ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερων από Πάρκο Δάσους τα
 αποδεικτικά μέσα        που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ

(      )      .Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής του Προσαρτήματος Α του ν
4412/2016,       22.  .ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο Δ απαίτηση

  ,          Σε κάθε περίπτωση η β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής μπορεί να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται για την από Πάρκο Δάσουςδειξη
        μό Πάρκο Δάσουςνο ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανό Πάρκο Δάσουςτητας του άρθρου

22. ,            Δ ενώ για την από Πάρκο Δάσουςδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή
    περισσό Πάρκο Δάσουςτερα από Πάρκο Δάσους τα αποδεικτικά μέσα      που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος ΙΙ του

   . 4412/2016.Παραρτήματος ΧΙΙ του ν

   Ειδικά για τους εγγεγραμμένους    ,σταΜητρώαΠεριφερειακών Ενοτήτων   οι απαιτήσεις
  22.          του άρθρου Δ αποδεικνύονται με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενό Πάρκο Δάσουςς ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερων από Πάρκο Δάσους τα

          (αποδεικτικά μέσα που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ Αποδεικτικά
    )     . 4412/2016.μέσα για τα κριτήρια επιλογής τουΠροσαρτήματος Α του ν

 
( )β          Ο ΕΡΓΟι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους αξίας 141.129,03 Ευρώ
καταλόγους αξίας 141.129,03 Ευρώ       ή διαθέτουν πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους από Πάρκο Δάσους οργανισμούς πιστοποίησης που

     ,     συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρό Πάρκο Δάσουςτυπα πιστοποίησης κατά την έννοια του
 Παραρτήματος VII     .  4412/2016,   του Προσαρτήματος Α΄ όλη τη διάρκεια της του ν μπορούν να

       προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους εγγραφής εκδιδό Πάρκο Δάσουςμενο από Πάρκο Δάσους
           την αρμό Πάρκο Δάσουςδια αρχή ή το πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους που εκδίδεται από Πάρκο Δάσους τον αρμό Πάρκο Δάσουςδιο οργανισμό Πάρκο Δάσους

,       83 .  4412/2016    9πιστοποίησης κατά τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο ν και στην παράγραφο
   του παρό Πάρκο Δάσουςντος άρθρου .

( )γ      Ο ΕΡΓΟι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς      που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
        καταλό Πάρκο Δάσουςγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους από Πάρκο Δάσους οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα

,ανωτέρω  υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν   ως δικαιολογητικά       ένα ή περισσό Πάρκο Δάσουςτερα από Πάρκο Δάσους τα αποδεικτικά μέσα
         . 4412/2016.που προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στοΜέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν

       Οικονομικοί φορείς αξίας 141.129,03 Ευρώ που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτή διαδικασία για την επιλογή ρια
   22.    22. ,   ,   επιλογή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ του άρθρου Γ και Δ της αξίας 141.129,03 Ευρώ παρούσας αξίας 141.129,03 Ευρώ συμμετέχουν στην
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  ,      παρούσα διαδικασία ανάθεσης αξίας 141.129,03 Ευρώ ανεξαρτή διαδικασία για την επιλογή τως αξίας 141.129,03 Ευρώ της αξίας 141.129,03 Ευρώ εγγραφή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ και της αξίας 141.129,03 Ευρώ
       κατάταξή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ τους αξίας 141.129,03 Ευρώ σε συγκεκριμένες αξίας 141.129,03 Ευρώ τάξεις αξίας 141.129,03 Ευρώ των οικείων μητρώων .156

23.7        Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης αξίας 141.129,03 Ευρώ ποιότητας αξίας 141.129,03 Ευρώ και πρότυπα
    22.περιβαλλοντική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ διαχείρισης αξίας 141.129,03 Ευρώ του άρθρου Ε157

 Δεν απαιτούνται

23.8        :Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ χετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης αξίας 141.129,03 Ευρώ του προσωρινού αναδόχου

   ,   ,   Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
 « »,   :  “   -λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας Επικοινωνία με θέμα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδό Πάρκο Δάσουςχου

’’,          Κατακύρωση τα νομιμοποιητικά έγγραφα από Πάρκο Δάσους τα οποία προκύπτει η εξουσία
   υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και        τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα

(30)        εργάσιμες ημέρες πριν από Πάρκο Δάσους την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή τους158,      εκτό Πάρκο Δάσουςς αν σύμφωνα με τις
       ειδικό Πάρκο Δάσουςτερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρό Πάρκο Δάσουςνο ισχύος

:Ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα

.Α       :Για τους αξίας 141.129,03 Ευρώ ημεδαπούς αξίας 141.129,03 Ευρώ οικονομικούς αξίας 141.129,03 Ευρώφορείς αξίας 141.129,03 Ευρώ υποβάλλονται

1)        στις περιπτώσεις που ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας είναι  νομικό πρόσωπο  και εγγράφεται
          υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις

   :μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές της στο ΓΕΜΗ 159

)    α για την    απόδειξη της αξίας 141.129,03 Ευρώ νόμιμης αξίας 141.129,03 Ευρώ εκπροσώπησης αξίας 141.129,03 Ευρώ,   υποβάλλει σχετικό
  ,       πιστοποιητικό ισχύουσας αξίας 141.129,03 Ευρώ εκπροσώπησης αξίας 141.129,03 Ευρώ το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί

  (30)       έως αξίας 141.129,03 Ευρώ τριάντα εργάσιμες αξίας 141.129,03 Ευρώ ημέρες αξίας 141.129,03 Ευρώ πριν από την υποβολή διαδικασία για την επιλογή του 160. 

)            ,β) τους όρους της παρούσας Για την από Πάρκο Δάσουςδειξη της νό Πάρκο Δάσουςμιμης σύστασης και των μεταβ) τους όρους της παρούσαςολών του νομικού προσώπου
  Γενικό ΠιστοποιητικόΜεταβολών  ,       του ΓΕΜΗ το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως

 (3)      .τρεις μήνες πριν από Πάρκο Δάσους την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του

2)    ,   ,    Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
   (  ,  , και νό Πάρκο Δάσουςμιμης εκπροσώπησης ό Πάρκο Δάσουςπως καταστατικά πιστοποιητικά μεταβ) τους όρους της παρούσαςολών αντίστοιχα

,      , .,    ΦΕΚ αποφάσεις συγκρό Πάρκο Δάσουςτησης οργάνων διοίκησης σε σώμα κλπ ανάλογα με τη νομική
   ),       μορφή του οικονομικού φορέα συνοδευό Πάρκο Δάσουςμενα από Πάρκο Δάσους υπεύθυνη δήλωση του νό Πάρκο Δάσουςμιμου

        .εκπροσώπου ό Πάρκο Δάσουςτι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή τους

          Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν
         χορηγηθεί εξουσίες σε πρό Πάρκο Δάσουςσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω

,    -     έγγραφα προσκομίζεται επιπλέον από Πάρκο Δάσουςφαση πρακτικό Πάρκο Δάσους του αρμοδίου καταστατικού
        . οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες

.Β’   Ο ΕΡΓΟι   αλλοδαποί οικονομικοί φορείς αξίας 141.129,03 Ευρώ   ,   προσκομίζουν τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα κατά τη
   ,   ,    νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης αποδεικτικά έγγραφα και εφό Πάρκο Δάσουςσον δεν

,      ,    προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται υπεύθυνη δήλωση του νό Πάρκο Δάσουςμιμου εκπροσώπου από Πάρκο Δάσους την οποία
       ,   αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νό Πάρκο Δάσουςμιμη σύσταση μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές και εκπροσώπηση

  .του οικονομικού φορέα
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      ,     Ο ΕΡΓΟι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφό Πάρκο Δάσουςσον έχουν συνταχθεί μετά την
       .κοινοποίηση της πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης για την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών

           Από Πάρκο Δάσους τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νό Πάρκο Δάσουςμιμη σύσταση του οικονομικού
,       ,  /  /  φορέα ό Πάρκο Δάσουςλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών το τα πρό Πάρκο Δάσουςσωπο α που

/          δεσμεύει ουν νό Πάρκο Δάσουςμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(  ,    .),   ,    νό Πάρκο Δάσουςμιμος εκπρό Πάρκο Δάσουςσωπος δικαίωμα υπογραφής κλπ τυχό Πάρκο Δάσουςν τρίτοι στους οποίους έχει

  ,      /  /    χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης καθώς και η θητεία του των ή και των μελών του
 /  .οργάνου διοίκησης νό Πάρκο Δάσουςμιμου εκπροσώπου

.Γ         ,   Ο ΕΡΓΟι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν κοινή προσφορά υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν τα
,    ,      παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα που
  ,        19 . 2συμμετέχει στην ένωση σύμφωνα με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο παρ

 . 4412/2016.του ν

.Δ         /   ,  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό Πάρκο Δάσους πρό Πάρκο Δάσουςσωπο ατομική επιχείρηση τα
,         ,φυσικά εφό Πάρκο Δάσουςσον έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρό Πάρκο Δάσουςσωπα

    .προσκομίζεται εξουσιοδό Πάρκο Δάσουςτηση του οικονομικού φορέα

23.9     Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικώνφορέων

( )  α          Ο ΕΡΓΟι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό Πάρκο Δάσουςγους ή
        διαθέτουν πιστοποίηση από Πάρκο Δάσους οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα

  ,       ευρωπαϊκά πρό Πάρκο Δάσουςτυπα πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
 '   .  4412/2016,      Προσαρτήματος Α του ν μπορούν να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν στις αναθέτουσες

         αρχές πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους εγγραφής εκδιδό Πάρκο Δάσουςμενο από Πάρκο Δάσους την αρμό Πάρκο Δάσουςδια αρχή ή το
       .πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους που εκδίδεται από Πάρκο Δάσους τον αρμό Πάρκο Δάσουςδιο οργανισμό Πάρκο Δάσους πιστοποίησης

          Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά β) τους όρους της παρούσαςάσει των οποίων έγινε η
           εγγραφή των εν λό Πάρκο Δάσουςγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση

      .και η κατάταξη στον εν λό Πάρκο Δάσουςγω κατάλογο
        Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλό Πάρκο Δάσουςγους από Πάρκο Δάσους τους αρμό Πάρκο Δάσουςδιους

   ,       ,οργανισμούς ή το πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους που εκδίδεται από Πάρκο Δάσους τον οργανισμό Πάρκο Δάσους πιστοποίησης
        ,συνιστά τεκμήριο καταλληλό Πάρκο Δάσουςτητας ό Πάρκο Δάσουςσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής

        .τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους
        Ο ΕΡΓΟι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό Πάρκο Δάσουςγους

       απαλλάσσονται από Πάρκο Δάσους την υποχρέωση υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των δικαιολογητικών που
    .αναφέρονται στο πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους εγγραφής τους

( )β         . . .  Ο ΕΡΓΟι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ Ε ΕΠ   3στις τάξεις η έως
 7 , και η       ,     65 μέχρι τη λήξη της μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής περιό Πάρκο Δάσουςδου ισχύος σύμφωνα με το άρθρο του

. .  71/2019,   «  »π δ υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλοντας Ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα Πτυχίου     εν ισχύ απαλλάσσονται από Πάρκο Δάσους
     την υποχρέωση υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των δικαιολογητικών 161:

-      23.3.( )     από Πάρκο Δάσουςσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου α της παρούσας για τον Πρό Πάρκο Δάσουςεδρο
    .       .και Διευθύνοντα Σύμβ) τους όρους της παρούσαςουλο εργοληπτικής επιχείρησης Για τα λοιπά μέλη του Δ Σ
 ,         ,της εταιρείας θα πρέπει να υποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί αυτοτελώς από Πάρκο Δάσουςσπασμα ποινικού μητρώου

         . καθό Πάρκο Δάσουςσον τα πρό Πάρκο Δάσουςσωπα αυτά δεν καλύπτονται από Πάρκο Δάσους την Ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα Πτυχίου
-       23.3.( )  .φορολογική και ασφαλιστική ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα του άρθρου β) τους όρους της παρούσας της παρούσας 162

-             23.3.( )τα πιστοποιητικά από Πάρκο Δάσους το αρμό Πάρκο Δάσουςδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου γ
         (  της παρούσας υπό Πάρκο Δάσους την προϋπό Πάρκο Δάσουςθεση ό Πάρκο Δάσουςμως ό Πάρκο Δάσουςτι καλύπτονται πλήρως ό Πάρκο Δάσουςλες οι

 )    .προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενες περιπτώσεις από Πάρκο Δάσους την Ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα Πτυχίου
-           το πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους από Πάρκο Δάσους το αρμό Πάρκο Δάσουςδιο επιμελητήριο ό Πάρκο Δάσουςσον αφορά το λό Πάρκο Δάσουςγο αποκλεισμού
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  22. .4. ( ).του άρθρου Α θ 163

-           το πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους της αρμό Πάρκο Δάσουςδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του
 23.3. ( ).άρθρου στ

-       .τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης

         ,Σε περίπτωση που κάποιο από Πάρκο Δάσους τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει
     .    προσκομίζεται το σχετικό Πάρκο Δάσους δικαιολογητικό Πάρκο Δάσους εν ισχύ Εφό Πάρκο Δάσουςσον στην Ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα

           Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ό Πάρκο Δάσουςτι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι
   ασφαλιστικώς ενήμερα στον e  (   -  )ΕΦΚΑ τομέας πρώην ΕΤΑΑ ΤΜΕΔΕ ,   ο προσφέρων

    ,    προσκομίζει επιπλέον της ενημερό Πάρκο Δάσουςτητας πτυχίου ασφαλιστική ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα για τα
 .στελέχη αυτά

      . /  71/2019    Από Πάρκο Δάσους την πλήρη έναρξη ισχύος του π δ τος το πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους εγγραφής στο
       Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων

( . . . . .),        ΜΗΕ Ε Δ Ε αποτελεί επίσημο κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες
        εργοληπτικές επιχειρήσεις από Πάρκο Δάσους την προσκό Πάρκο Δάσουςμιση των αποδεικτικών μέσων που
   47 .προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στα άρθρα επό Πάρκο Δάσουςμενα

23.10         Δικαιολογητικά για την απόδειξη της αξίας 141.129,03 Ευρώ στή διαδικασία για την επιλογή ριξης αξίας 141.129,03 Ευρώ σε ικανότητες αξίας 141.129,03 Ευρώ άλλων
 (  )   22.φορέων δάνειας αξίας 141.129,03 Ευρώ εμπειρίας αξίας 141.129,03 Ευρώ τουάρθρου Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ

         Στην περίπτωση που οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανό Πάρκο Δάσουςτητες
 ,            ,άλλων φορέων η από Πάρκο Δάσουςδειξη ό Πάρκο Δάσουςτι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πό Πάρκο Δάσουςρους
           γίνεται με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό Πάρκο Δάσους

.αυτό Πάρκο Δάσους

,   (      Ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα προσκομίζεται έγγραφο συμφωνητικό Πάρκο Δάσους ή σε περίπτωση νομικού προσώπου
          από Πάρκο Δάσουςφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου
 ),     ,   υπεύθυνη δήλωση δυνάμει του οποίου αμφό Πάρκο Δάσουςτεροι διαγωνιζό Πάρκο Δάσουςμενος οικονομικό Πάρκο Δάσουςς

   ,         φορέας και τρίτος φορέας εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά
       /   /περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζό Πάρκο Δάσουςμενο της χρηματοοικονομικής ή και τεχνικής ή

    ,        και επαγγελματικής ικανό Πάρκο Δάσουςτητας του φορέα ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
     .       διαγωνιζό Πάρκο Δάσουςμενου για την εκτέλεση της Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι

    ’       λεπτομερής και να αναφέρει κατ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πό Πάρκο Δάσουςρους που θα είναι
            διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης και τον τρό Πάρκο Δάσουςπο δια του οποίου θα

      .     χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Ο ΕΡΓΟ τρίτος θα δεσμεύεται ρητά
           ό Πάρκο Δάσουςτι θα διαθέσει στον διαγωνιζό Πάρκο Δάσουςμενο τους συγκεκριμένους πό Πάρκο Δάσουςρους κατά τη διάρκεια της

            σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης και ο διαγωνιζό Πάρκο Δάσουςμενος ό Πάρκο Δάσουςτι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του
  .        ,ανατεθεί η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια

            θα δηλώνει επίσης ό Πάρκο Δάσουςτι καθίσταται από Πάρκο Δάσους κοινού με τον διαγωνιζό Πάρκο Δάσουςμενο υπεύθυνος για την
  .          εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή

         επαγγελματικής καταλληλό Πάρκο Δάσουςτητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
      ’     επαγγελματικά προσό Πάρκο Δάσουςντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του
      .  4412/2016     Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν ή με την σχετική
 ,          επαγγελματική εμπειρία θα δεσμεύεται ό Πάρκο Δάσουςτι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για

     ,     τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανό Πάρκο Δάσουςτητες δηλώνοντας το τμήμα της
   .σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης που θα εκτελέσει

23. 11    :Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι γίνονται αποδεκτές
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•        ,  οι ένορκες β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη εφό Πάρκο Δάσουςσον
    (3)      , έχουν συνταχθεί έως τρεις μήνες πριν από Πάρκο Δάσους την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή τους

•   ,        οι υπεύθυνες δηλώσεις εφό Πάρκο Δάσουςσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
     πρό Πάρκο Δάσουςσκλησης για την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών164    Σημειώνεται ό Πάρκο Δάσουςτι δεν απαιτείται

     .θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους

 24 :   Άρθρο ΠεριεχόμενοΦακέλουΠροσφοράς αξίας 141.129,03 Ευρώ

24.1       Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει τους ακό Πάρκο Δάσουςλουθους
 :ηλεκτρονικούς υποφακέλους

( )     «  »α υποφάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής
( )     «  »β) τους όρους της παρούσας υποφάκελο με την ένδειξη Ο ΕΡΓΟικονομική Προσφορά

   :σύμφωνα με τα κατωτέρω

24.2    «  »  ,   Ο ΕΡΓΟ ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσουςς υποφάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει επί ποινή
,    αποκλεισμού να περιέχει τα ακό Πάρκο Δάσουςλουθα  ( )  ( ) :υπό Πάρκο Δάσους α και β) τους όρους της παρούσας στοιχεία

)      ( ). α το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύμβασης αξίας 141.129,03 Ευρώ ΕΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

       ,    Επίσης δύναται να περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο
         οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που

  .     ,   παρέχει στο ΕΕΕΣ Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με ό Πάρκο Δάσουςσα
   79    . 4412/2016.προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο άρθρο Α του ίδιου ν

)   ,   15  .β την εγγύηση συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ του άρθρου της αξίας 141.129,03 Ευρώ παρούσας αξίας 141.129,03 Ευρώ

24.3    «  »    Ο ΕΡΓΟ ηλεκτρονικό Πάρκο Δάσουςς υποφάκελος Ο ΕΡΓΟικονομική Προσφορά περιέχει το αρχείο pdf, το
    ,     οποίο παράγεται από Πάρκο Δάσους το υποσύστημα αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές

φό Πάρκο Δάσουςρμες  και υπογράφεται,      ,  τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή η
    ( ) .οποία υποστηρίζεται από Πάρκο Δάσους αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους

24.4         /  Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται δημό Πάρκο Δάσουςσια ή και ιδιωτικά
,   ,       έγγραφα αυτά γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο

4.2   .β) τους όρους της παρούσας της παρούσας

24.5     ,  , Επισημαίνεται ότι οικονομικός αξίας 141.129,03 Ευρώ φορέας αξίας 141.129,03 Ευρώ παράγει κατά περίπτωση από
  -     το Υποσύστημα ΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία

(« »)    ,   εκτυπώσεις αξίας 141.129,03 Ευρώ των Δικαιολογητικών Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμμετοχή διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Τεχνική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Προσφοράς αξίας 141.129,03 Ευρώ
       Portable Document Formatκαι της αξίας 141.129,03 Ευρώ Οικονομική διαδικασία για την επιλογή ς αξίας 141.129,03 Ευρώ Προσφοράς αξίας 141.129,03 Ευρώ σε μορφή διαδικασία για την επιλογή αρχείου

(PDF),       ,  ,τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά υπογεγραμμένα
,     ,   τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή υπογραφή διαδικασία για την επιλογή η οποία

   ( )   υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό και
    ( )  επισυνάπτονται στους αξίας 141.129,03 Ευρώ αντίστοιχους αξίας 141.129,03 Ευρώ ηλεκτρονικούς αξίας 141.129,03 Ευρώ υπο φακέλους αξίας 141.129,03 Ευρώ της αξίας 141.129,03 Ευρώ

.προσφοράς αξίας 141.129,03 Ευρώ
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄

 25: Άρθρο Υπεργολαβία

25.1           Ο ΕΡΓΟ προσφέρων οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της
         ,  σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης που προτίθεται να αναθέσει υπό Πάρκο Δάσους μορφή υπεργολαβ) τους όρους της παρούσαςίας σε τρίτους καθώς και

   .      τους υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςους που προτείνει Αν ο ανάδοχος πρό Πάρκο Δάσουςτεινε συγκεκριμένους
      , ,   υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςους κατά την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή της προσφοράς του υποχρεούται κατά την υπογραφή

  ,     .  της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης εκτέλεσης να προσκομίσει την υπεργολαβ) τους όρους της παρούσαςική σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση Η Διευθύνουσα
       ’   ,   Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ αίτησή του για την

         προσκό Πάρκο Δάσουςμιση της υπεργολαβ) τους όρους της παρούσαςικής σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςο ή
,     ,       ,  ,άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσό Πάρκο Δάσουςντα

   .εφό Πάρκο Δάσουςσον συντρέχει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρό Πάρκο Δάσουςς λό Πάρκο Δάσουςγος  165 

25.2      .  2    18    4412/2016  Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ του άρθρου του ν από Πάρκο Δάσους
       .υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδό Πάρκο Δάσουςχου

25.3 .................................................................... 166

25.4   :Ηαναθέτουσα αρχή

)α           ελέγχει την επαγγελματική καταλληλό Πάρκο Δάσουςτητα του υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςου να εκτελέσει το προς
 ,       22.  (  75  .  1  .  ’   2  .ανάθεση τμήμα κατά την έννοια του άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν άρθρο παρ περ α και ν

4412/2016)     ,    ,    και επαληθεύει τη μη συνδρομή στο πρό Πάρκο Δάσουςσωπό Πάρκο Δάσους του των λό Πάρκο Δάσουςγω αποκλεισμού
  22. .1, 22. .2  22. .9 (  73 . 1  2  74 . 4412.2016),  του άρθρου Α Α και Α άρθρα παρ και και ν σύμφωνα με

       23   (  79  81τα κατά περίπτωση ειδικώς προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο της παρούσας άρθρα έως
. 4412/2016).ν  167

)β          απαιτεί υποχρεωτικά από Πάρκο Δάσους τον οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα να αντικαταστήσει έναν
,            υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςο ό Πάρκο Δάσουςταν κατό Πάρκο Δάσουςπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης

( ),          α διαπιστώνεται ό Πάρκο Δάσουςτι δεν πληρούνται οι ό Πάρκο Δάσουςροι επαγγελματικής καταλληλό Πάρκο Δάσουςτητας του
         .υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςου ή ό Πάρκο Δάσουςταν συντρέχουν οι ως άνω λό Πάρκο Δάσουςγοι αποκλεισμού του

  25  :  -  Άρθρο Α Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών

           Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την
 /     /    /     ερμηνεία και ή το κύρος και ή την εφαρμογή και ή την εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης
           ,επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό Πάρκο Δάσους εφετείο της περιφέρειας

            175  .στην οποία έχει υπογράφει η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο ν
4412/2016. 

[ ( )  ,     Η΄ Εναλλακτικά Ρή διαδικασία για την επιλογή τρα διαιτησίας αξίας 141.129,03 Ευρώ κατόπιν σύμφωνης αξίας 141.129,03 Ευρώ γνώμης αξίας 141.129,03 Ευρώ του οικείου
 Τεχνικού Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμβουλίου 168

          Τα συμβ) τους όρους της παρούσαςαλλό Πάρκο Δάσουςμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ό Πάρκο Δάσουςτι ό Πάρκο Δάσουςλες οι διαφορές που
      /    /    /προκύπτουν ή σχετίζονται με την ερμηνεία και ή το κύρος και ή την εφαρμογή και ή

   ,      /την εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης επιλύονται οριστικά από Πάρκο Δάσους διαιτητικό Πάρκο Δάσους δικαστήριο ό Πάρκο Δάσουςργανο
            το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε
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     .  (      ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου Κατά παρέκκλιση από Πάρκο Δάσους τις διατάξεις που
     ,       ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίσει στο

 ,  ,        σημείο αυτό Πάρκο Δάσους κατά περίπτωση το περιεχό Πάρκο Δάσουςμενο της διαιτητικής ρήτρας σύμφωνα με τον
  ,    ,      επιλεγέντα φορέα διαιτησίας περιέχον μεταξύ άλλων τους κανό Πάρκο Δάσουςνες που διέπουν τον

  ,     ,    ορισμό Πάρκο Δάσους των διαιτητών τους εφαρμοστέους κανό Πάρκο Δάσουςνες διαιτησίας την έδρα του
  (  ),     (   διαιτητικού δικαστηρίου ή οργάνου τις αμοιβ) τους όρους της παρούσαςές των διαιτητών εφό Πάρκο Δάσουςσον δεν ορίζονται

    ),        από Πάρκο Δάσους τους εφαρμοστέους κανό Πάρκο Δάσουςνες διαιτησίας τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η
     ).διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό Πάρκο Δάσους θέμα

 
      «    Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπό Πάρκο Δάσουςκειται στον Κανονισμό Πάρκο Δάσους Διαφάνειας στις δυνάμει

  - » (Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών Κρατών Rules on Transparency in Treaty based Investor-
State Arbitration)          της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Πάρκο Δάσους Δίκαιο
(UNCITRAL),         οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων κανό Πάρκο Δάσουςνων διαιτησίας

     . 3   175 . 4412/2016,που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ του άρθρου ν  

    /    Της προσφυγής στο διαιτητικό Πάρκο Δάσους δικαστήριο ό Πάρκο Δάσουςργανο προηγείται στάδιο συμβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςαστικής
 .        επίλυσης διαφορών Για τη συμβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται

   ( ).        Συμβ) τους όρους της παρούσαςούλιο Επίλυσης Διαφορών ΣΕΔ Η αμοιβ) τους όρους της παρούσαςή κάθε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται
    18 .  4640/2019 ( ’  190),    .   σύμφωνα με το άρθρο ν Α περί αμοιβ) τους όρους της παρούσαςής διαμεσολαβ) τους όρους της παρούσαςητή Κατά τα

   . 7  8   176 . 4412/2016   . 4640/2019.λοιπά εφαρμό Πάρκο Δάσουςζονται οι παρ και του άρθρου ν και ο ν

 26 :   Άρθρο Διάφορες αξίας 141.129,03 Ευρώ ρυθμίσεις αξίας 141.129,03 Ευρώ

26.1       .  .  3035/26-02-2020 ( :  6 5 1 - )Η μελέτη εγκρίθηκε με τη με αρ πρωτ ΑΔΑ Ω Ω Ο ΕΡΓΟΡ Υ ΙΛΖ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν.
    .Από Πάρκο Δάσουςφαση της Διεύθυνσης Δασών Έβ) τους όρους της παρούσαςρου

26.2            .  .  61066/06-02-2023Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την με αρ πρωτ
( : 3 4653 8-7 1)   . . . . .- .ΑΔΑ ΨΝ Ρ Π Ν από Πάρκο Δάσουςφαση της Ε Ε Δ Π Μακ Θρ

26.2            Ο ΕΡΓΟ Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Πάρκο Δάσους Τεχνικό Πάρκο Δάσους
.     ,       Σύμβ) τους όρους της παρούσαςουλο Ο ΕΡΓΟ Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις

   ,       δραστηριό Πάρκο Δάσουςτητες του Τεχνικού Συμβ) τους όρους της παρούσαςούλου που πηγάζουν από Πάρκο Δάσους τη συμβ) τους όρους της παρούσαςατική σχέση
   .της Υπηρεσίας με αυτό Πάρκο Δάσουςν

26.3  ,       ,  Ο ΕΡΓΟι προσφέροντες με την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή της προσφοράς τους αποδέχονται
      ανεπιφύλακτα τους ό Πάρκο Δάσουςρους της παρούσας Διακήρυξης

26.  4          Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό Πάρκο Δάσους πρό Πάρκο Δάσουςσωπο που υπογράφει την
       ,     προσφορά ως προσφέρων ή ως νό Πάρκο Δάσουςμιμος εκπρό Πάρκο Δάσουςσωπος προσφέροντος ό Πάρκο Δάσουςτι η ίδια ή και

,  ’      ,    τρίτοι κατ εντολή και για λογαριασμό Πάρκο Δάσους της θα επεξεργάζονται προσωπικά
          δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα

    ,      ,   τα οποία υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σε αυτήν στο πλαίσιο του παρό Πάρκο Δάσουςντος Διαγωνισμού για το
        σκοπό Πάρκο Δάσους της αξιολό Πάρκο Δάσουςγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων

  ,         συμμετεχό Πάρκο Δάσουςντων σε αυτό Πάρκο Δάσουςν λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
         από Πάρκο Δάσουςρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
      ,    προστασίας τους από Πάρκο Δάσους κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις

      .της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

26. 5 ,         , Αν μετά από Πάρκο Δάσους την τυχό Πάρκο Δάσουςν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδό Πάρκο Δάσουςχου σύμφωνα
      160   .  4412/2016,    με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο του ν η Προϊσταμένη Αρχή
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    ,      αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου προσκαλεί τον επό Πάρκο Δάσουςμενο κατά σειρά
           μειοδό Πάρκο Δάσουςτη του παρό Πάρκο Δάσουςντος διαγωνισμού και του προτείνει να αναλάβ) τους όρους της παρούσαςει αυτό Πάρκο Δάσουςς το έργο

   ,       ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβ) τους όρους της παρούσαςίας με τους ίδιους ό Πάρκο Δάσουςρους και προϋποθέσεις και
      .    β) τους όρους της παρούσαςάσει της προσφοράς που υπέβ) τους όρους της παρούσαςαλε στον διαγωνισμό Πάρκο Δάσους Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση εκτέλεσης

,     (15)      συνάπτεται εφό Πάρκο Δάσουςσον εντό Πάρκο Δάσουςς δεκαπέντε ημερών από Πάρκο Δάσους την κοινοποίηση της
        πρό Πάρκο Δάσουςτασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή

.          .  της Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως από Πάρκο Δάσουςρριψη της πρό Πάρκο Δάσουςτασης Αν ο
       ,   ανωτέρω μειοδό Πάρκο Δάσουςτης δεν δεχθεί την πρό Πάρκο Δάσουςταση σύναψης σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης η Προϊσταμένη

      ,     Αρχή προσκαλεί τον επό Πάρκο Δάσουςμενο κατά σειρά μειοδό Πάρκο Δάσουςτη ακολουθώντας κατά τα λοιπά
  .       ,   την ίδια διαδικασία Εφό Πάρκο Δάσουςσον και αυτό Πάρκο Δάσουςς απορρίψει την πρό Πάρκο Δάσουςταση η Προϊσταμένη

             Αρχή για την ανάδειξη αναδό Πάρκο Δάσουςχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην
      ,    ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση κατά τις οικείες

  . 4412/2016.διατάξεις του ν

          Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμό Πάρκο Δάσουςζεται μό Πάρκο Δάσουςνο στην περίπτωση που η
  ,        Προϊσταμένη Αρχή κρίνει ό Πάρκο Δάσουςτι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για

           τον κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λό Πάρκο Δάσουςγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές
    ,        στον τρό Πάρκο Δάσουςπο κατασκευής του έργου ενώ μπορεί να εφαρμό Πάρκο Δάσουςζεται αναλογικά και σε

   ,      περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου ύστερα από Πάρκο Δάσους αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης
           κατό Πάρκο Δάσουςπιν πτώχευσης του αναδό Πάρκο Δάσουςχου ή διάλυση με υπαιτιό Πάρκο Δάσουςτητα του κυρίου του έργου

   .κατά τις κείμενες διατάξεις

26.6 ………………………………………….169
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1        Για την έννοια  των “κάτω  ”  των ορίων δημοσίων συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων, .  2 . 1 .πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ περ
29   . του ν   4412/2016. 

2
           ,  Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδό Πάρκο Δάσουςτησης είναι ο τακτικό Πάρκο Δάσουςς προϋπολογισμό Πάρκο Δάσουςς η

          αναθέτουσα αρχή αναγράφει τον αριθμό Πάρκο Δάσους και τη χρονολογία της από Πάρκο Δάσουςφασης ανάληψης
,          υποχρέωσης εφό Πάρκο Δάσουςσον η προκαλούμενη δαπάνη πρό Πάρκο Δάσουςκειται να β) τους όρους της παρούσαςαρύνει το τρέχον

 ,          ,οικονομικό Πάρκο Δάσους έτος τον αριθμό Πάρκο Δάσους καταχώρισής της στα λογιστικά β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλία του οικείου φορέα
           καθώς και τον αριθμό Πάρκο Δάσους της από Πάρκο Δάσουςφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση

         ,    που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσό Πάρκο Δάσουςτερα του ενό Πάρκο Δάσουςς οικονομικά έτη σύμφωνα με ό Πάρκο Δάσουςσα
  .  4   4  . .  80/2016 ( ’ 145),   προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στην παρ του άρθρου του π δ Α περί διαδικασίας για

     .     την έκδοση της από Πάρκο Δάσουςφασης ανάληψης υποχρέωσης Στην περίπτωση που πηγή
     ,   χρηματοδό Πάρκο Δάσουςτησης είναι το Πρό Πάρκο Δάσουςγραμμα Δημό Πάρκο Δάσουςσιων Επενδύσεων αναγράφει τη Συλλογική

    .Από Πάρκο ΔάσουςφασηΈνταξης και τον ενάριθμο  ( .  53 . 2 .   . 4412/2016). Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ ζ του ν
3      Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής/  αναθέτοντος φορέα
4              Συμπληρώνεται ο κωδικό Πάρκο Δάσουςς που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολό Πάρκο Δάσουςγηση ό Πάρκο Δάσουςπως αυτό Πάρκο Δάσουςς

     . .    προσδιορίζεται στον επίσημο ιστό Πάρκο Δάσουςτοπο της Γ Γ Πληροφοριακών Συστημάτων του
   Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβ) τους όρους της παρούσαςέρνησης

      ( .  53 . 2 .   . 4412/2016).Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ α του ν
5      M    '' ''  έσω της λειτουργικό Πάρκο Δάσουςτητας Επικοινωνία του υποσυστήματος
6            2  Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται β) τους όρους της παρούσαςάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος του

  ( ) 2016/7    5Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ της Επιτροπής της ης  2016  Ιανουαρίου για την
         (καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους Έγγραφο Προμήθειας L 3)

     . και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
         ,   Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό Πάρκο Δάσουςς του χρονικού διαστήματος κατά το

    .οποίο μπορούν να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται προσφορές
          Ο ΕΡΓΟ οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που

      ,       παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση την οποία υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί με το
 ΕΕΕΣ A   2-5-2019,     πό Πάρκο Δάσους τις παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία P), εκείνα ταromitheus

ESP), εκείνα ταDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)      που προσφέρει τη δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα ηλεκτρονικής
        ( ).σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ΕΕΕΣ
        Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη  του ΕΣΗΔΗΣ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   .     (    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ και το Διορθωτικό Πάρκο Δάσους Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
 L 17/65  23   2018)    ( ) 2016/7 Ένωσης της ης Ιανουαρίου στον Εκτελεστικό Πάρκο Δάσους Κανονισμό Πάρκο Δάσους ΕΕ για

         την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Πάρκο Δάσους Ενιαίο Έγγραφο
 ,           Προμήθειας με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο

       ,    αρχικό Πάρκο Δάσους επίσημο ελληνικό Πάρκο Δάσους κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού Μπορείτε να δείτε το
    σχετικό Πάρκο Δάσους Διορθωτικό Πάρκο Δάσους στην ακό Πάρκο Δάσουςλουθη διαδρομή

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
7  Η π  )      ,   ερίπτωση ι συμπληρώνεται και περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στη Διακήρυξη εφό Πάρκο Δάσουςσον η

        αναθέτουσα αρχή προβ) τους όρους της παρούσαςλέπει υποδείγματα εγγράφων προς υποβ) τους όρους της παρούσαςολή από Πάρκο Δάσους τους
 , .   .οικονομικούς φορείς π χ εγγυητικών επιστολών

8            Συμπληρώνονται τυχό Πάρκο Δάσουςν άλλα έγγραφα σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει
    αναγκαία με σκοπό Πάρκο Δάσους να περιγράψει   ή να προσδιορίσει     στοιχεία της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ή της

 διαδικασίας σύναψης.
9  .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ   67  . 4412/2016.άρθρο του ν
10       , ,    Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική

           πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης μπορεί να περιληφθεί στο παρό Πάρκο Δάσουςν άρθρο
            της διακήρυξης πρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεψη ό Πάρκο Δάσουςτι τα σχετικά έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης θα διατεθούν με μέσα

    (        άλλα πλην των ηλεκτρονικών ό Πάρκο Δάσουςπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή
        )συνδυασμό Πάρκο Δάσουςς ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων

(   .  1   67   .  4412/2016).        τρίτο εδάφιο παρ άρθρου ν Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η
 :  «      ...........................  ακό Πάρκο Δάσουςλουθη διατύπωση Τα ακό Πάρκο Δάσουςλουθα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης διατίθενται

 ………………………….,   …………………,   ………………….  .:……………..:…..  από Πάρκο Δάσους οδό Πάρκο Δάσουςς πληροφορίες τηλ Ο ΕΡΓΟι

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




  ,        ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενοι μπορούν ακό Πάρκο Δάσουςμα να λάβ) τους όρους της παρούσαςουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της
 ……,           σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και

.»ώρες
11        ,  ,     Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική

     ,      πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης διό Πάρκο Δάσουςτι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να
  . 2   21  . 4412/2016, ,    εφαρμό Πάρκο Δάσουςσει την παρ του άρθρου του ν αναφέρονται στο παρό Πάρκο Δάσουςν άρθρο της

,        , διακήρυξης τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα
 ,             οποία απαιτούνται και τον τρό Πάρκο Δάσουςπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρό Πάρκο Δάσουςσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα σχετικά

.   ,  . .,         :  “έγγραφα Ενδεικτικά λ χ η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ό Πάρκο Δάσουςτι Ο ΕΡΓΟ
          οικονομικό Πάρκο Δάσουςς φορέας αναλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη

   (      γνωστοποιήσει σε τρίτους συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
 ),        διεθνούς Τύπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας

,         .  Αρχής τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από Πάρκο Δάσους αυτά Ο ΕΡΓΟι οικονομικοί
          , φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από Πάρκο Δάσους το προσωπικό Πάρκο Δάσους τους τους

           υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςους τους και κάθε άλλο τρίτο πρό Πάρκο Δάσουςσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση
   .    ,      ή εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Για τον σκοπό Πάρκο Δάσους αυτό Πάρκο Δάσους κατά την παραλαβ) τους όρους της παρούσαςή των εγγράφων της

,      .  1599/1986      σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν με την οποία δηλώνει τα
ανωτέρω”.

12          Συμπληρώνεται από Πάρκο Δάσους την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία
( ,   ... ),      .εγκαίρως ήτοι ως την προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβ) τους όρους της παρούσαςολίας

13               18 Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από Πάρκο Δάσους τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου της
. παρούσας

14      . . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α π 4121/30-07-2020 «      Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των
       διατυπώσεων δημοσιό Πάρκο Δάσουςτητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης

  » ( : 9 -2 )ό Πάρκο Δάσουςρων της διακήρυξης ΑΔΑ ΩΡΗ Ο ΕΡΓΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν ΧΖ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν.
15  .  18 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
16  .  12 . 1.2     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της ΚΥΑΕΣΗΔΗΣΔημό Πάρκο ΔάσουςσιαΈργα
17              Αν η διεύθυνση της υπηρεσίας που τηρεί το πρωτό Πάρκο Δάσουςκολλο της Αναθέτουσας Αρχής είναι

      1,      διαφορετική από Πάρκο Δάσους την αναφερό Πάρκο Δάσουςμενη στο άρθρο αναγράφεται στο παρό Πάρκο Δάσουςν σημείο η
 .σχετική διεύθυνση

18  .  72 . 1  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
19          Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ενιαίο ποσοστό Πάρκο Δάσους έκπτωσης απαλείφεται η

   . 3.5. .  95 . 2 .   . 4412/2016,   περίπτωση δ της παρ Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ α του ν σύμφωνα με το
 «οποίο          αν κριτήριο ανάθεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

   ,        προσφορά μόνο βάσει τιμής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οι οικονομικοί φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσφέρουν είτε συνολικό και
         ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επί της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προϋπολογιζόμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δαπάνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για το συνολικό

      ’     αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
           ποσοστά έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του

,         (%),   προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μονάδες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επί τοις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εκατό ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση όταν
      ,       ». είναι μεγάλο το πλήθος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των τιμών μονάδας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση θα καταρτισθεί η σύμβαση

20        95 .  2 .   .    .Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου παρ περ β) τους όρους της παρούσας υποπ Αα του ν
4412/2016 “   ”,     Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνουν

     ( )       .στην εν λό Πάρκο Δάσουςγω περίπτωση στ αναφορά για την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή του σχετικού τιμολογίου
21  .  12 . 1.2.1    . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ΚΥΑΕΣΗΔΗΣΔημό Πάρκο ΔάσουςσιαΈργα
22  .  12 . 1.2.2    . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ΚΥΑΕΣΗΔΗΣΔημό Πάρκο ΔάσουςσιαΈργα
23  .  12 . 2     . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔημό Πάρκο ΔάσουςσιαΈργα
24   .  12 .2.     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔημό Πάρκο ΔάσουςσιαΈργα
25   ,            Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της

        221   .Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο Α του ν
4412/2016. 

26  .  13 . 2     . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔημό Πάρκο ΔάσουςσιαΈργα
27  .  72 . 1   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ό Πάρκο Δάσουςγδοο εδάφιο ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true




28  .  221  . 1 .   . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο Α παρ περ β) τους όρους της παρούσας του ν
29 .   72 . 13 .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
30 .  88 . 5Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ  .   . 4412/2016περ α του ν
31             Ως προς τη γνωμοδό Πάρκο Δάσουςτηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγήσεων

    .   184/2020    15-21 των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ΣτΕ ΕΑ και ιδίως σκέψεις
32 .  103 . 1 .   . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ εδ α του ν
33 .  103 . 1  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
34   .              Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό Πάρκο Δάσους έβ) τους όρους της παρούσαςδομο της από Πάρκο Δάσους

20.3.2020 . . .,  (  68) -      1  .  4683/2020 ( 83)-  ΠΝΠ Α που κυρώθηκε με το άρθρο του ν Α΄ όλη τη διάρκεια της κατά τις
 1  2   :" παραγράφους και του οποίου      8  . 1599/1986 ( `Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

75)           μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του
 52  . 4635/2019,     «e-Dilosi».  άρθρου του ν μέσω της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Η ηλεκτρονική

          υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
    .  2.     εικοστό τέταρτο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρούσας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για

      . 1        τη χρήση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρ του παρόντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έχει την ίδια ισχύ με τη
     11  . 2690/1999 ( ` 45).   βεβαίωση γνήσιου υπογραφής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Η ημερομηνία που

        αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου
       Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

 .        ,  υπεύθυνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δήλωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου η
  ,         ,ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τόσο ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικό όσο και ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έντυπο έγγραφο

   ".συνιστά έγγραφο βέβαιης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση χρονολογίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
35        . 2   259  .4412/2016Για τους φορείς του Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνιβ) τους όρους της παρούσαςλίου ΙΙ της παρ του άρθρου του ν
36        ,     92Ο ΕΡΓΟμοίως προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται και στην περίπτωση υποβ) τους όρους της παρούσαςολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο

. 8  .4412/201παρ του ν
37  .  14 . 1.2     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της ΚΥΑΕΣΗΔΗΣΔημό Πάρκο ΔάσουςσιαΈργα
38  .  103 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
39  .  103 . 3 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
40      .  7   8    78   .  4412/2016  (Με την επιφύλαξη των παρ και του άρθρου του ν λήψη

 ).επανορθωτικών μέσων
41   .  104 . 2  3 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ και ν
42  .  103 . 6  . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
43  .  103 . 6 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
44  .  105 . 1 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
45  .  105 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
46  .  105 . 3 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
47    «Η φράση         έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ο προσυμβατικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση από το Ελεγκτικό

,      324  327  .  4700/2020 ( ` 127)»Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα έως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)   προστίθεται στη
    ,     διακήρυξη μό Πάρκο Δάσουςνο στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται υποχρέωση

 .προσυμβ) τους όρους της παρούσαςατικού ελέγχου
48  .  105 . 4 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
49 .  105 . 5 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
50  .  105 . 5  . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
51  .  105 . 7 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
52  .  105 . 8 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
53  .  360 . 1  . 4412/2016  3 . 1  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν και παρ του π δ  

54   .  361  . 4412/2016  4  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του ν και του π δ
55  .  15    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔημό Πάρκο ΔάσουςσιαΈργα
56  .  363  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του ν
57  .  364 . 1 . 4412/2016  6  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Ν και του π δ
58  .  364 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
59  . . 1   365  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ του άρθρου τουΝ





60  .  360 . 2  . 4412/2016  3 . 2  . . 39/2017, .  367 .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρα παρ του ν και παρ του π δ πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ
4 . 4412/2016.Ν

61   .  372 . 1 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Ν
62  .      140 . 3  142 . 1 )  . 4782/2021Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ τις μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικές διατάξεις των άρθρων παρ και παρ β) τους όρους της παρούσας του ν

           ως προς την έναρξη εφαρμογής των νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου
138   .  4782/2021,         του ν με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσες

      372 . 4412/2016 .διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου Ν
63  .  372 . 6 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Ν
64   .   53 . 3 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
65 .  80 . 10 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
66  .  92 . 4  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
67  .  92 . 4   . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Α του ν
68   Τίθεται μ         ό Πάρκο Δάσουςνο εφό Πάρκο Δάσουςσον πρό Πάρκο Δάσουςκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από Πάρκο Δάσους πό Πάρκο Δάσουςρους της

 .ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
69  1-1-2017     .  80/2016 ( ' 145 ),      13 Από Πάρκο Δάσους τέθηκε σε ισχύ το π δ Α το οποίο με το άρθρο κατάργησε

 .  113/2010.το π δ
70 ,           Νό Πάρκο Δάσουςμοι ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας

       61  . 4412/2016,   σύναψης της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης σύμφωνα με το άρθρο του ν δεν αποτελούν μέρος
     .του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης

71        . .  ,    Όταν πρό Πάρκο Δάσουςκειται για συγχρηματοδοτούμενο από Πάρκο Δάσους την ΕΕ έργο τούτο να αναγράφεται
στη

           Διακήρυξη και ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού
         ,Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο

           καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδό Πάρκο Δάσουςτησης της δαπάνης του έργου από Πάρκο Δάσους εθνικούς και
  (     ).  ,   ενωσιακούς πό Πάρκο Δάσουςρους με αναφορά στο διαρθρωτικό Πάρκο Δάσους ταμείο Επίσης η σχετική
       ( )  ,συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ΣΑ έργων

   ,      (   ενάριθμος έργου ή ΚΑΕ ανάλογα την πηγή χρηματοδό Πάρκο Δάσουςτησης ΠΔΕ ή Τακτικό Πάρκο Δάσουςς
).          ,   .προϋπολογισμό Πάρκο Δάσουςς Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων β) τους όρους της παρούσαςλ

  5  .  80/2016.και άρθρο του π δ  .  53 .2 .  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ ζ ν
72        . .  ,    Όταν πρό Πάρκο Δάσουςκειται για συγχρηματοδοτούμενο από Πάρκο Δάσους την ΕΕ έργο τούτο να αναγράφεται
στη

           Διακήρυξη και ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού
         ,Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο

           καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδό Πάρκο Δάσουςτησης της δαπάνης του έργου από Πάρκο Δάσους εθνικούς και
  (     ).  ,   ενωσιακούς πό Πάρκο Δάσουςρους με αναφορά στο διαρθρωτικό Πάρκο Δάσους ταμείο Επίσης η σχετική
       ( )  ,συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ΣΑ έργων

   ,      (   ενάριθμος έργου ή ΚΑΕ ανάλογα την πηγή χρηματοδό Πάρκο Δάσουςτησης ΠΔΕ ή Τακτικό Πάρκο Δάσουςς
).          ,   .προϋπολογισμό Πάρκο Δάσουςς Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων β) τους όρους της παρούσαςλ

  5  .  80/2016.και άρθρο του π δ  .  53 .2 .  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ ζ ν
73          .Ο ΕΡΓΟι κρατήσεις προσαρμό Πάρκο Δάσουςζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου
74   .  4 . 3    . 4013/2011,   Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ έβ) τους όρους της παρούσαςδομο εδάφιο του ν ό Πάρκο Δάσουςπως αντικαταστάθηκε από Πάρκο Δάσους

  44  . 4605/2019.το άρθρο του ν
75  /    ,   ( .  13 . 3 . ’ & ‘  Ή και η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά περίπτωση πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ γ δ της

 -  ).ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό Πάρκο ΔάσουςσιαΈργα
76  . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ά  102ρθρο  . 4412/2016ν ,       42  . 4782/2021.ό Πάρκο Δάσουςπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο του ν

           42 . 4781/2021 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου ν
77      4  .  4   .  80/2016  “    Σύμφωνα με το άρθρο παρ του π δ Ανάληψη υποχρεώσεων από Πάρκο Δάσους τους

”  (   145 ):  “διατάκτες Α΄ όλη τη διάρκεια της  ,        Ο ΕΡΓΟι διακηρύξεις οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεις που
        συνάπτονται για λογαριασμό Πάρκο Δάσους των φορέων Γενικής Κυβ) τους όρους της παρούσαςέρνησης αναφέρουν απαραίτητα

        ,   τον αριθμό Πάρκο Δάσους και τη χρονολογία της από Πάρκο Δάσουςφασης ανάληψης υποχρέωσης τον αριθμό Πάρκο Δάσους
       ,      καταχώρισής της στα λογιστικά β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλία του οικείου φορέα καθώς και τον αριθμό Πάρκο Δάσους της





           από Πάρκο Δάσουςφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε
    περισσό Πάρκο Δάσουςτερα του ενό Πάρκο Δάσουςς οικονομικά έτη.". ,      12 .  2 ) Επίσης σύμφωνα με το άρθρο παρ γ του

 .  : “ίδιου π δ ,  ,      Διακηρύξεις ό Πάρκο Δάσουςπου απαιτείται και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και
         , συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεις που συνάπτονται από Πάρκο Δάσους φορείς της Γενικής Κυβ) τους όρους της παρούσαςέρνησης είναι άκυρες εφό Πάρκο Δάσουςσον

            2,δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της από Πάρκο Δάσουςφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου
.  2  .παρ του παρό Πάρκο Δάσουςντος  " .    5     “Πρβ) τους όρους της παρούσας και άρθρο του ως άνω διατάγματος  Ανάληψη δαπανών

 δημοσίων επενδύσεων”
78        ,  Σε περίπτωση που περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται τυχό Πάρκο Δάσουςν δικαιώματα προαίρεσης διαμορφώνεται

      (  )   αναλό Πάρκο Δάσουςγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης προϋπολογισμό Πάρκο Δάσουςς δημοπράτησης και το
  ( .  6 . 1  132  . 1 . '  . 4412/2016).παρό Πάρκο Δάσουςν άρθρο πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρα παρ και παρ περ α του ν

79          Το ποσό Πάρκο Δάσους των απρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της
,      ,       σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση ώστε να διατηρείται η εν λό Πάρκο Δάσουςγω

   15%      & ,   ποσοστιαία αναλογία του επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ Ο ΕΡΓΟΕ σύμφωνα με την
 3 .     156 . 4412/2016. παράγραφο περ β) τους όρους της παρούσας του άρθρου ν

80        43 . 21  . 4605/2019ό Πάρκο Δάσουςπως συμπληρώθηκε με το άρθρο παρ του ν
81        ,      Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά αν λό Πάρκο Δάσουςγου χάρη δεν

      ( .  147 .2 . 4412/2016).προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
82      .Με την επιφύλαξη της επό Πάρκο Δάσουςμενης υποσημείωσης
83           Ο ΕΡΓΟι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβ) τους όρους της παρούσαςολή εναλλακτικών προσφορών

       13.4. (   57   .και στην περίπτωση αυτή προσαρμό Πάρκο Δάσουςζεται αντιστοίχως το πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του ν
4412/2016 ).

84 .  88 . 1 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
85 .  72 . 3  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ του ν
86           ,  Συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται ή ό Πάρκο Δάσουςχι η χορήγηση προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής η

         (15%)    οποία μπορεί να ανέρχεται μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό Πάρκο Δάσους της αξίας της
,     . . .      10  .   σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ Σύμφωνα με την παράγραφο εδ α του

 25   .  3614/2007  (     .  3    242   .άρθρου του ν ό Πάρκο Δάσουςπως προστέθηκε με την παρ του άρθρου του ν
4072/2012),       στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημό Πάρκο Δάσουςσιων έργων στις

     .  διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα χορήγησης προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής Η
           2014-2020υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιό Πάρκο Δάσουςδου

  . 15   59  . 4314/2014.δυνάμει της παρ του άρθρου του ν
87 .  72 . 17  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
88 .   149  .  4412/2016.         Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του ν Εάν η εκτιμώμενη αξία της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης έργου είναι

    (1.000.000)    ,    μεγαλύτερη του ενό Πάρκο Δάσουςς εκατομμυρίου ευρώ ή τμήματό Πάρκο Δάσουςς του τίθεται η σχετική
        πρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεψη στο παρό Πάρκο Δάσουςν σημείο της διακήρυξης δημοπράτησης κάθε διαδικασίας

,            ανάθεσης εφό Πάρκο Δάσουςσον ο χρό Πάρκο Δάσουςνος παράδοσης του έργου ή του τμήματος είναι μικρό Πάρκο Δάσουςτερος κατά
   (10%)     .  δέκα τοις εκατό Πάρκο Δάσους του προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενου στη σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση     Το συνολικό Πάρκο Δάσους ύψος της

  ( )          (5%) πρό Πάρκο Δάσουςσθετης καταβ) τους όρους της παρούσαςολής πριμ δεν μπορεί να υπερβ) τους όρους της παρούσαςαίνει το πέντε τοις εκατό Πάρκο Δάσους της
     ,     . . .  αξίας της συμβ) τους όρους της παρούσαςατικής δαπάνης του έργου μη συμπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένου του ΦΠΑ Για

        (1.000.000)   συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεις με εκτιμώμενη αξία μικρό Πάρκο Δάσουςτερη του ενό Πάρκο Δάσουςς εκατομμυρίου ευρώ η
        .σχετική πρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεψη εναπό Πάρκο Δάσουςκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής

89            Με από Πάρκο Δάσουςφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται ό Πάρκο Δάσουςριο
 ,          ποσοστού έκπτωσης πάνω από Πάρκο Δάσους το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

,      ,   ,  προσκομίζει επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρό Πάρκο Δάσουςσθετη εγγύηση κλιμακωτά
    . .  72 . 4   .αυξανό Πάρκο Δάσουςμενη β) τους όρους της παρούσαςάσει του ποσοστού έκπτωσης Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ τελευταίο εδάφιο ν

4412/2016.
90   .  72 . 17  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
91 .  160 . 9 .   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ β) τους όρους της παρούσας του ν
92 .  72 . 14 .   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ β) τους όρους της παρούσας του ν
93            Ο ΕΡΓΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από Πάρκο Δάσους τους προσφέροντες να παράσχουν

«   »       Εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
           ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από Πάρκο Δάσους δυσλειτουργία των έργων κατά την





   ,      .περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας εφό Πάρκο Δάσουςσον προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης
           Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης και

        (5%)     δεν μπορεί να υπερβ) τους όρους της παρούσαςαίνει το πέντε τοις εκατό Πάρκο Δάσους της εκτιμώμενης αξίας της
.           σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει χώρα μετά από Πάρκο Δάσους την

     ..     ολοκλήρωση της περιό Πάρκο Δάσουςδου εγγύησης καλής λειτουργίας Ο ΕΡΓΟι εγγυητικές επιστολές
   ’      καλής λειτουργίας περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνουν κατ ελάχιστον τα αναφερό Πάρκο Δάσουςμενα στην παράγραφο

15.2    ,        .της παρούσας και επιπρό Πάρκο Δάσουςσθετα τον αριθμό Πάρκο Δάσους και τον τίτλο της σχετικής σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης
.  72 . 10  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν

94  .  72 . 14 .   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ α ν
95         Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και

,          (Δανείων για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εγγυοδοτική
)           παρακαταθήκη συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό Πάρκο Δάσους και

    4  .   30  1926/3  1927 (“ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα β) τους όρους της παρούσαςάσει του άρθρου του π δ της Δεκεμβ) τους όρους της παρούσαςρίου Ιανουαρίου Περί
        συστάσεως και αποδό Πάρκο Δάσουςσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω

  ”).  .    .  .  2756/23-5-2017   Παρακαταθηκών και Δανείων Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Το με αρ πρωτ έγγραφο της
. . . . . ( : 7 -975).ΕΑΑΔΗΣΥ ΑΔΑ ΝΣΡΟ ΕΡΓΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

96 .   72  .  13,         4.1. .  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ καθώς και τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο ζ της
,     .παρούσας ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής

97            Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
121  . 4412/2016.του ν

98            Ο ΕΡΓΟρίζεται ο χρό Πάρκο Δάσουςνος από Πάρκο Δάσους την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ όλη τη διάρκεια της εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της
.        , .  97 . 3διαδικασίας Για τον καθορισμό Πάρκο Δάσους του χρό Πάρκο Δάσουςνου ισχύος της προσφοράς πρβ) τους όρους της παρούσας Άρθρο παρ

 .  4412/2016.του ν       :σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου  «   Στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
  ….,       δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων οι προσφορές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύουν και δεσμεύουν τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οικονομικούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

           φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και ανέρχεται
’     (10)  ,         .κατ ελάχιστον σε δέκα μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση

,        Ειδικότερα στους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαγωνισμούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
   ,        νομιμότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση άνω χρόνος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των προσφορών

   (3)   ».προσαυξάνεται κατά τρεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επιπλέον μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αντίστοιχα  
99  .  97 . 1 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
100     . (31)  (35) . 1   . 3  377    . 11Σύμφωνα με τις περ και παρ και την παρ άρθρου καθώς και τις παρ

 12   379  .  4412/2016,      και άρθρου ν εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης
   . 7  8  15 . 3669/2008,       .σύμφωνα με τις παρ και άρθρου ν σε συνδυασμό Πάρκο Δάσους με τις διατάξεις του ν

3548/2007,      στον περιφερειακό Πάρκο Δάσους και τοπικό Πάρκο Δάσους τύπο  31/12/2023μέχρι .
101  .   68 . 4412/2016.        Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ν Εφό Πάρκο Δάσουςσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη διαβ) τους όρους της παρούσαςούλευση επί

           68των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης σύμφωνα προς τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο
. 4412/2016,    20ν συμπληρώνεται το άρθρο Α,  .άλλως διαγράφεται

102 .  25  . 4412/2016.       Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρο του ν Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν
   /      . . . . .να καλούν συγκεκριμένες τάξεις πτυχία τουΜΕΕΠ ή τουΜΗΕΕΔΕ

103  ’            11 Κατ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο της
 (           παρούσας αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο

       45    . /  71/2019 ).σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του π δ τος
104      ,       Για την κατανό Πάρκο Δάσουςηση πρακτικών διαδικασιών ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής

   ,  .   «     τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς β) τους όρους της παρούσαςλ τις Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή
       », , 24.7.2019  τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων της ΕΕ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνρυξέλλες C(2019)

5494 final. 
105        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm  
106               Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την

  ιστοσελίδα της Επιτροπής
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

107   .  . 1  91 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ περ ε παρ άρθρου ν

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm




108 .  73 . 1 .   . 4412/2016      107 . 6Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ εδ α του ν ό Πάρκο Δάσουςπως τροποποιήθηκε με το άρθρο περ
 .  4497/2017.   ,   ,     του ν Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι στο ΕΕΕΣ η αναφορά σε “τελεσίδικη

 ”καταδικαστική από Πάρκο Δάσουςφαση  ,       ,  νοείται δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβ) τους όρους της παρούσαςολής ως
“   ”,αμετάκλητη καταδικαστική από Πάρκο Δάσουςφαση         η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο

 . .        .Μέρος ΙΙΙ Α του ΕΕΕΣ αφορά μό Πάρκο Δάσουςνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις
109 .  73 . 1  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
110  .   73  .  2     .  4412/2016.    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Α τελευταίο εδάφιο του ν Σχετική δήλωση του

      προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο ΕΕΕΣ
111            Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι η εν λό Πάρκο Δάσουςγω πρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεψη για παρέκκλιση από Πάρκο Δάσους τον υποχρεωτικό Πάρκο Δάσους

      ( .  73 . 3  .αποκλεισμό Πάρκο Δάσους αποτελεί δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα της αναθέτουσας αρχής πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρο παρ του ν
4412/2016).           ,  Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβ) τους όρους της παρούσαςλέψει τη σχετική δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα η

     αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο .αυτή
112             Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι η εν λό Πάρκο Δάσουςγω πρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεψη για παρέκκλιση από Πάρκο Δάσους τον υποχρεωτικό Πάρκο Δάσους

        ( .  73 .  3αποκλεισμό Πάρκο Δάσους της αποτελεί δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα της αναθέτουσας αρχής πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρο παρ
 . 4412/2016).          ,του ν Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβ) τους όρους της παρούσαςλέψει τη σχετική δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα

       .η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο αυτή
113      22. .4.     Ο ΕΡΓΟι λό Πάρκο Δάσουςγοι της παραγράφου Α αποτελούν δυνητικούς λό Πάρκο Δάσουςγους αποκλεισμού σύμφωνα

   73  .  4  .  4412/2016.   ,      με το άρθρο παρ ν Κατά συνέπεια η αναθέτουσα αρχή δύναται να
 ,  ,         επιλέξει έναν περισσό Πάρκο Δάσουςτερους ό Πάρκο Δάσουςλους ή ενδεχομένως και κανέναν από Πάρκο Δάσους τους λό Πάρκο Δάσουςγους

        αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό Πάρκο Δάσους ανάθεση σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης
(   ,    ),      εκτιμώμενη αξία αυτής ειδικές περιστάσεις κλπ με σχετική πρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεψη στο παρό Πάρκο Δάσουςν

  . .σημείο της διακήρυξης
114          Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο ΕΕΕΣ
115            Σημειώνεται ό Πάρκο Δάσουςτι ο ανωτέρω εθνικό Πάρκο Δάσουςς λό Πάρκο Δάσουςγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ

   ( Δ του ΕΕΕΣ          Άλλοι Λό Πάρκο Δάσουςγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται από Πάρκο Δάσους την εθνική
     .    .  νομοθεσία του κράτους μέλους της α α ή του α φ ).

116 . . 3  8  . 3310/2005,      239  . 4782/2Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ άρθρου του ν ό Πάρκο Δάσουςπως τροποποιήθηκε με το άρθρο του ν
117 .  73 . 6 . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
118  .  73 . 10 . 4412/2016, , . ’ . . 6271/30-11-2018 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν Επίσης β) τους όρους της παρούσαςλ υπ αριθμ πρωτ έγγραφο

  (  3 8 -09 )       24  2018της Αρχής ΑΔΑ Ψ Κ Ο ΕΡΓΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν σχετικά με την από Πάρκο Δάσουςφαση ΔΕΕ της Ο ΕΡΓΟκτωβ) τους όρους της παρούσαςρίου
  C-124/2017στην υπό Πάρκο Δάσουςθεση  Vossloh,   38-41,  ιδίως σκέψεις   ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

119        22. .4      Υπενθυμίζεται ό Πάρκο Δάσουςτι αναφορά στην παράγραφο Α θα γίνει μό Πάρκο Δάσουςνο στην περίπτωση που
         .η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από Πάρκο Δάσους τους δυνητικούς λό Πάρκο Δάσουςγους αποκλεισμού

120           .   Σχετικά με την προσκό Πάρκο Δάσουςμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα β) τους όρους της παρούσαςλ την από Πάρκο Δάσουςφαση
 14   2021     Cτης ης Ιανουαρίου του ΔΕΕ στην υπό Πάρκο Δάσουςθεση -387/19

121   73 . 7 . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
122  .  ’ . 49341 -19/05/2020 (  385  , 25-05-2020),  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ από Πάρκο Δάσουςφαση υπ αριθμ ΦΕΚ τεύχος ΥΟ ΕΡΓΟΔΔ η οποία

          .  9   73  .εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της από Πάρκο Δάσουςφασης της παρ του άρθρου του ν
4412/2016.

123        ,    Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι ό Πάρκο Δάσουςλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής πλην της καταλληλό Πάρκο Δάσουςτητας για
    ( . 75 . 2     .  76την άσκηση επαγγελματικής δραστηριό Πάρκο Δάσουςτητας αρ παρ σε συνδυασμό Πάρκο Δάσους με το αρ
 .  4412/2016),          του ν είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να

          (  75 . 1 σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης άρθρο παρ του
. 4412/2016).   ,     ,   ν Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρό Πάρκο Δάσουςπο ώστε να μην

       περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερό Πάρκο Δάσουςμενων οικονομικών φορέων
 .        στους διαγωνισμούς Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων

  ,        καταλληλό Πάρκο Δάσουςτητας των υποψηφίων είναι αναγκαίο να τηρούνται από Πάρκο Δάσους τις αναθέτουσες
,     ,        αρχές οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των

,    ,      συμμετεχό Πάρκο Δάσουςντων της αποφυγής των διακρίσεων της διαφάνειας και της ανάπτυξης του
 .       22.  –  22.  ελεύθερου ανταγωνισμού Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε εξετάζονται

          κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλό Πάρκο Δάσουςτητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη





 (  “on/off”). σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση κριτήρια
124   .  188 . 1  . 4635/2019,         105Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ τα άρθρα

 106  . 3669/2008,     . .   και του ν μέχρι την έκδοση του π δ του άρθρου
125           Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες

/     ,τάξεις πτυχία του ΜΕΕΠ ή       . .  71/2019,   από Πάρκο Δάσους την έναρξη ισχύος του π δ του Μητρώου
    ( . . . .).  . .   76 .  4,Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ΜΗΕΕΔΕ Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ

 . 4412/2016. του ν
126             Ο ΕΡΓΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ό Πάρκο Δάσουςτι οι

        οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανό Πάρκο Δάσουςτητα
    .         για την εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι

      ( .  75 . 1   ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ τελευταίο εδάφιο και
.  75 .  3  .  4412/2016)αρ παρ του ν .        Ο ΕΡΓΟι εν λό Πάρκο Δάσουςγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο

 ,    /      . . . . .  παρό Πάρκο Δάσουςν σημείο χωρίς παραπομπή σε τάξεις πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗΕΕΔΕ Σε κάθε
          80  110 περίπτωση και για το μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικό Πάρκο Δάσους χρονικό Πάρκο Δάσους διάστημα ισχύος των άρθρων έως του

.  3669/2008,        65   . .  71/2019    ν ό Πάρκο Δάσουςπως αυτό Πάρκο Δάσους προκύπτει από Πάρκο Δάσους το άρθρο του π δ και την πλήρη
    ,   ,      έναρξη ισχύος του τελευταίου επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να

         . .  71/2019,περιγράφει τις σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στο π δ
      76  . 4412/2016  τηρουμένων των ειδικό Πάρκο Δάσουςτερων ρυθμίσεων του άρθρου του ν αναφορικά με

            τις πέραν των προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των
   .  71/2019 (  112),    οικείων μητρώων του π δ Α΄ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία

.έργου
127  Ο ΕΡΓΟ            ι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ό Πάρκο Δάσουςτι οι

         οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανό Πάρκο Δάσουςτητα για
   .          την εκτέλεση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι

      ( .  75 . 1   ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ τελευταίο εδάφιο και
.  75  .  4   .  4412/2016)αρ παρ του ν .       Ο ΕΡΓΟι εν λό Πάρκο Δάσουςγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται

   ,     /     περιγραφικά στο παρό Πάρκο Δάσουςν σημείο χωρίς παραπομπή σε τάξεις πτυχία του ΜΕΕΠ ή του
. . . .    /   .       ΜΗΕΕΔΕ ούτε σε β) τους όρους της παρούσαςαθμίδες κατηγορίες του ΜΕΚ Σε κάθε περίπτωση και για το

      80  110  .  3669/2008,  μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικό Πάρκο Δάσους χρονικό Πάρκο Δάσους διάστημα ισχύος των άρθρων έως του ν ό Πάρκο Δάσουςπως
     65   . .  71/2019       αυτό Πάρκο Δάσους προκύπτει από Πάρκο Δάσους το άρθρο του π δ και την πλήρη έναρξη ισχύος του

,  ,         τελευταίου επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιγράφει τις σχετικές
      . . 71/2019,απαιτήσεις ανάλογα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενα στο π δ    τηρουμένων των ειδικό Πάρκο Δάσουςτερων
   76  . 4412/2016      ρυθμίσεων του άρθρου του ν αναφορικά με τις πέραν των προβ) τους όρους της παρούσαςλεπό Πάρκο Δάσουςμενων

            .απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π δ
71/2019 (  112),     .Α΄ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου . 

128   :  Προαιρετική επιλογή  .  22.       Η παρ Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
       82  . 4412/2016.  αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο του ν Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι

             ό Πάρκο Δάσουςλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
 (  75 . 1 . 4412/2016).σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης άρθρο παρ ν

129              Το εδάφιο αυτό Πάρκο Δάσους προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το
 78 . 1  . 4412/2016,  .άρθρο παρ του ν άλλως διαγράφεται

130      . Προαιρετική επιλογή συμπλήρωσης του εδαφίου      78 . 2  .Σύμφωνα με το άρθρο παρ του ν
4412/2016,          στην περίπτωση συμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων έργων οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να

          απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκό Πάρκο Δάσουςντων απευθείας από Πάρκο Δάσους τον ίδιο τον
.προσφέροντα

131           ,  Ως προς τον τρό Πάρκο Δάσουςπο υποβ) τους όρους της παρούσαςολής των αποδεικτικών μέσων του παρό Πάρκο Δάσουςντος άρθρου τα οποία
 /         .  έχουν συνταχθεί παραχθεί από Πάρκο Δάσους τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ά  8ρθρο

. 3  . . παρ της με αρ 117384/26-10-2017 . . .ΚΥΑ
132    79Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο Α . 4 . 4412/2016, παρ ν
133           Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι η ανωτέρω δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα εναπό Πάρκο Δάσουςκειται στη διακριτική ευχέρεια του

 .         οικονομικού φορέα Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατό Πάρκο Δάσουςτητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ
         από Πάρκο Δάσους το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα    τελευταία δύο εδάφια του





 73 . 1   . 4412/2016.άρθρου παρ του ν
134  .  79  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο Α ν
135 . . . .   19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, . 28Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ ΔΕΕ από Πάρκο Δάσουςφαση της σκ
136  .   754/2020, 753/2020 (  )Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ ενδεικτικά ΣτΕ Δ Τμήμα
137  .  79 . 8,       73  2  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ σε συνδυασμό Πάρκο Δάσους με άρθρο παρ Α ν
138            Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ό Πάρκο Δάσουςτι πρέπει να ζητείται η

    προσκό Πάρκο Δάσουςμιση δικαιολογητικών προς από Πάρκο Δάσουςδειξη μό Πάρκο Δάσουςνο     των λό Πάρκο Δάσουςγων αποκλεισμού και των
       .  ,κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη Επισημαίνεται
,  ,     ,    .  79 . 5  . 4412/2016,  περαιτέρω ό Πάρκο Δάσουςτι η αναθέτουσα αρχή δύναται κατά το αρ παρ του ν να

  ,         ζητεί από Πάρκο Δάσους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό Πάρκο Δάσους σημείο κατά τη διάρκεια της
,      ,    διαδικασίας να υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλουν ό Πάρκο Δάσουςλα ή ορισμένα δικαιολογητικά ό Πάρκο Δάσουςταν αυτό Πάρκο Δάσους απαιτείται για

    .την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας
139  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου του ν
140      73 . 2    . 4412/2016 : “Σύμφωνα με το άρθρο παρ τελευταίο εδάφιο του ν   Αν ο οικονομικό Πάρκο Δάσουςς

          ,  φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα οι
          υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τό Πάρκο Δάσουςσο την

     κύρια ό Πάρκο Δάσουςσο και την επικουρική ασφάλιση."
141  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου του ν
142           Ο ΕΡΓΟι υπεύθυνες δηλώσεις του παρό Πάρκο Δάσουςντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές

      4.2. )   σύμφωνα με τα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της παρούσας
143          .Εφό Πάρκο Δάσουςσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό Πάρκο Δάσουςγο αποκλεισμού
144  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου του ν
145  .   . .  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ το με α π 2440/22-04-2021    «   έγγραφο της Αρχής Ενιαίο Πιστοποιητικό Πάρκο Δάσους Δικαστικής

» ( : 9 -7 6).Φερεγγυό Πάρκο Δάσουςτητας ΑΔΑ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνΚΩΟ ΕΡΓΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Δ
146        Η πλατφό Πάρκο Δάσουςρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis    για την αναζήτηση ισοδύναμων

  -   .   ,   ,  πιστοποιητικών άλλων κρατών μελών της ΕΕ είναι διαθέσιμη χωρίς κό Πάρκο Δάσουςστος στη
.  διαδρομή https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  .       Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο
           αρμό Πάρκο Δάσουςδιος εθνικό Πάρκο Δάσουςς φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για

 .  .    .  .  2282/25-4-2018     την Ελλάδα Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ το με αριθμ πρωτ σχετικό Πάρκο Δάσους έγγραφο της Αρχής στον
  ακό Πάρκο Δάσουςλουθο σύνδεσμο http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-

ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 
147       ,    /   ,   Εφό Πάρκο Δάσουςσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει ό Πάρκο Δάσουςλες ή κάποια ες εξ αυτών ως λό Πάρκο Δάσουςγους

.αποκλεισμού
148      ,     ,   Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι η αναθέτουσα αρχή εφό Πάρκο Δάσουςσον μπορέσει να αποδείξει με κατάλληλα

,        ,   μέσα ό Πάρκο Δάσουςτι συντρέχει κάποια από Πάρκο Δάσους τις περιπτώσεις αυτές αποκλείει οποιονδήποτε
          . οικονομικό Πάρκο Δάσους φορέα από Πάρκο Δάσους τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημό Πάρκο Δάσουςσιας σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης

149         .Εφό Πάρκο Δάσουςσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό Πάρκο Δάσουςγο αποκλεισμού
150 .  8 . 3310/2005  . . 82/1996.  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ν και π δ
151              Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό Πάρκο Δάσους

      2012/30/  (είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας ΕΕ L315/91)     με την οποία αναδιατυπώθηκε η
 77/91/  (       26/1). .Ο ΕΡΓΟδηγία ΕΟ ΕΡΓΟΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ

 303/2020 ( ).ΣτΕ επταμελής
152  .  .  3   8   .  3310/2005,       239  .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ άρθρου του ν ό Πάρκο Δάσουςπως τροποποιήθηκε με το άρθρο του ν

4782/21.
153  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου του ν
154           . .  71/2019  (  112).η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του π δ Α΄ όλη τη διάρκεια της

        Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών
 ( . . . .),       3Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ που είναι σε ισχύ κατά την η  2019  Ιουλίου εξακολουθούν να

   1ισχύουν ως την η  2021,      Σεπτεμβ) τους όρους της παρούσαςρίου εφό Πάρκο Δάσουςσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
       2νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και την α  2019 ( .  65 . 1 Ιουλίου Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του

.  71/2019 (  112)     . 5   144  . 4764/2020π δ Α΄ όλη τη διάρκεια της ως αντικαταστάθηκε με την παρ του άρθρου του ν

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true




(  256). Α΄ όλη τη διάρκεια της
155  .  12  80  .4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου του ν
156  .  76 . 4  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
157         22.   Εφό Πάρκο Δάσουςσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο Ε συμπληρώνεται αναλό Πάρκο Δάσουςγως

    82  . 4412/2016.σύμφωνα με το άρθρο του ν
158  .  12  80  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου του ν
159     86 . 4635/2019    : Σύμφωνα με το άρθρο ν στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά

.       . 4548/2018 ( ` 104),α η Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.        . 3190/1955 ( ` 91),β η Εταιρεία Περιορισμένης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευθύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.        . 4072/2012 ( ` 86),γ η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.      (    )    δ η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη απλή ή κατά μετοχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εταιρεία που προβλέπονται

 . 4072/2012 ( ` 86),      ,στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών
.      .  1667/1986 ( `  196)  (    ε ο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)στικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) στον οποίο περιλαμβάνονται ο

,      ),αλληλασφαλιστικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ο πιστωτικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και ο οικοδομικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
    .   . . .      .  4430/2016 ( ` 205)  .   . . . .  στ η Κοιν ΣΕΠ που συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) και ζ η Κοι ΣΠΕ που

   . 2716/1999 ( ` 96),συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
     .       (  784   270  . 4072/2012) η η Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)στική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό άρθρο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)Κ και του ν
    .          θ ο Ευρωπαϊκός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Όμιλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό

2137/1985/  (  ΕΟΚ ΕΕΕΚ L. 199,  διορθωτικό L. 247)       ,και έχει την έδρα του στην ημεδαπή
     .        2157/2001/  (  ι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό ΕΚ ΕΕΕΚ L. 294)

      ,και έχει την έδρα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην ημεδαπή
     .         1435/2003/ια η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό

 (  ΕΚ ΕΕΕΚ L. 207)       ,και έχει την έδρα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην ημεδαπή
      .           ιβ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

     29   ( ) 2017/1132 (  εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που αναφέρονται στο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ ΕΕ L 169/30.6.2017)
     -     ( . .),και έχουν έδρα σε κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μέλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευρωπαϊκής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεσηΈνωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ

 .           ιγ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
             εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των

      `,αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ
 .     ,      ιδ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση πράξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

             στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσώπων που έχουν την κύρια
            `εγκατάσταση ή την έδρα τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση περιπτώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ιβ

 `,και ιγ
 .          293  3  .ιε η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο παράγραφος του ν

4072/2012
160 .  12  80  .4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου του ν
161        20 .  5  .  3669/2008Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου παρ του ν : “    Για τη συμμετοχή σε

       διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση
  . . .  «  »,   ,     εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα πτυχίου η οποία σε συνδυασμό Πάρκο Δάσους με τη

         . . .,β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαίωση εγγραφής που εκδίδεται από Πάρκο Δάσους την υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ  συνιστά
«    επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών [...]    και απαλλάσσει τις εργοληπτικές

         επιχειρήσεις από Πάρκο Δάσους την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους
.”  διαγωνισμούς  ,      22   (   .Επισημαίνεται ό Πάρκο Δάσουςτι σύμφωνα με το άρθρο Τροποποιήσεις του Ν

4412/2016 ) . 66  . 4441/2016 (  227 ] “περ του ν Α΄ όλη τη διάρκεια της .      31 α Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης της
 1   377   : «31)  . 3669/2008 (  116),παραγράφου του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής του Ν Α΄ όλη τη διάρκεια της

   80   110,          πλην των άρθρων έως τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του
    83,   4  5   20  προεδρικού διατάγματος του άρθρου των παραγράφων και του άρθρου και της

 1    176παραγράφου α του άρθρου ».
162            Στην περίπτωση ό Πάρκο Δάσουςμως που η Ενημερό Πάρκο Δάσουςτητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές

 ,     .επικουρικής ασφάλισης τα σχετικά δικαιολογητικά υποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται ξεχωριστά
163             Μό Πάρκο Δάσουςνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από Πάρκο Δάσους την αναθέτουσα αρχή ως λό Πάρκο Δάσουςγος

.αποκλεισμού





164  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσας παράγραφο άρθρου του ν
165 .  165 . 3  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του ν
166           , Ο ΕΡΓΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβ) τους όρους της παρούσαςλέπουν στα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης ό Πάρκο Δάσουςτι κατό Πάρκο Δάσουςπιν

          ,  αιτήματος του υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςου και εφό Πάρκο Δάσουςσον η φύση της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης το επιτρέπει η
          αναθέτουσα αρχή καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλει απευθείας στον υπεργολάβ) τους όρους της παρούσαςο την αμοιβ) τους όρους της παρούσαςή του για την

 ,    ,      εκτέλεση προμήθειας υπηρεσίας ή έργου δυνάμει σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης υπεργολαβ) τους όρους της παρούσαςίας με τον
.   ,       ανάδοχο Στην περίπτωση αυτή στα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης καθορίζονται τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα

            μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως
  ,         προς αδικαιολό Πάρκο Δάσουςγητες πληρωμές καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτό Πάρκο Δάσουςν τον τρό Πάρκο Δάσουςπο

.           .πληρωμής Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδό Πάρκο Δάσουςχου
 .Συμπληρώνεται αναλό Πάρκο Δάσουςγως

167   .  58  . 4412/2016 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του ν
168    176 .  4412/2016.     ,    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ν Στα έγγραφα της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης για έργα προϋπολογισμού

    (10.000.000)  ,      ανώτερου των δέκα εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να εγκριθεί και να
          περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με

 ,        .την εφαρμογή την ερμηνεία ή το κύρος της σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης    Για έργα κατώτερου
,         προϋπολογισμού απαιτείται για τη συμπερίληψη αντίστοιχης ρήτρας η σύμφωνη γνώμη

   .         .  του αρμό Πάρκο Δάσουςδιου τεχνικού συμβ) τους όρους της παρούσαςουλίου Μπορεί να τεθεί στο σημείο αυτό Πάρκο Δάσους ή στην ΕΣΥ Στα
        ,   συμβ) τους όρους της παρούσαςατικά τεύχη που έχει περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης δύναται να

     ,    προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στάδιο συμβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςαστικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προηγείται της
   προσφυγής στη διαιτησία

169                 Στο παρό Πάρκο Δάσουςν σημείο της Διακήρυξης ή στην ΕΣΥ μπορεί να τεθεί ρητά η πρό Πάρκο Δάσουςβ) τους όρους της παρούσαςλεψη για τη
  ,       σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας σύμφωνα με τα ειδικό Πάρκο Δάσουςτερα οριζό Πάρκο Δάσουςμενα στο

 165 . 4-6  . 4412/2016.άρθρο παρ του ν
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