
 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Οριστική τοπογραφική μελέτη χάραξης αγωγού φυσικού αερίου και σύνταξη οριστικών κτηματολογικών διαγραμμάτων  
και οριστικών κτηματολογικών πινάκων για το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Μαυρομάτι - ΛΑΡΚΟ»  
 

   
Τεύχος Ι                Διαγωνισμός 837/18                                                                           

Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες                                                                                Σελίδα 1 από 27 

 

  

 

ΤΕΥΧΟΣ Ι 

 

 

 

  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 837/18 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Οριστική τοπογραφική μελέτη χάραξης αγωγού φυσικού αερίου και σύνταξη οριστικών κτηματολογικών διαγραμμάτων  
και οριστικών κτηματολογικών πινάκων για το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Μαυρομάτι - ΛΑΡΚΟ»  
 

   
Τεύχος Ι                Διαγωνισμός 837/18                                                                           

Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες                                                                                Σελίδα 2 από 27 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Άρθρο 1: EIΣΑΓΩΓΗ  
 
Άρθρo 2: IΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣIΑ 
 
Άρθρo 3: ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Άρθρο 4: ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑ - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Άρθρo 5: ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Άρθρo 6: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Άρθρo 7 : IΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Άρθρo 8: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Άρθρo 9 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Άρθρo 10: ΤΕΥΧΗ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕIΡΑ IΣΧΥΟΣ  
 
Άρθρο 11: ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ / ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρo 12: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Άρθρo 13: ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α΄ 
 
Άρθρo 14: ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β΄ 
 
Άρθρο 15: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Άρθρo 16: ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Άρθρo 17: ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Άρθρo 18: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Άρθρo 19: ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ 
 
Άρθρo 20: ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Άρθρo 21: ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 
Άρθρo 22: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΣΦΑ 
 
Άρθρo 23: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 
Άρθρo 24: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΣΦΑ 
 
Άρθρo 25: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
 
Παράρτημα 1: ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Παράρτημα 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Παράρτημα 3: ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

Παράρτημα 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 



 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Οριστική τοπογραφική μελέτη χάραξης αγωγού φυσικού αερίου και σύνταξη οριστικών κτηματολογικών διαγραμμάτων  
και οριστικών κτηματολογικών πινάκων για το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Μαυρομάτι - ΛΑΡΚΟ»  
 

   
Τεύχος Ι                Διαγωνισμός 837/18                                                                           

Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες                                                                                Σελίδα 3 από 27 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ο οποίος εφεξής 
μπορεί να αναφέρεται και ως ΔΕΣΦΑ, προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 837/18 Ανοιχτό 
Διαγωνισμό με:  

 
Τίτλο : Οριστική τοπογραφική μελέτη χάραξης αγωγού φυσικού 

αερίου και σύνταξη οριστικών κτηματολογικών διαγραμμάτων 
και οριστικών κτηματολογικών πινάκων για το έργο «Αγωγός 
Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Μαυρομάτι - ΛΑΡΚΟ» 
 

Προϋπολογισμό : 150.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 
 

Χρονοδιάγραμμα : Πέντε (5) μήνες από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr) 
(αναφερόμενης στο εξής και ως «Σύστημα»). 
 
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι εξής οικονομικοί φορείς: 
 

α. Μελετητικές εταιρείες/γραφεία/ανεξάρτητοι μελετητές που έχουν δικαίωμα 
εκπόνησης μελετών στην κατηγορία 16: Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, 
Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) με πτυχίο 
τάξης Γ΄ και άνω και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία κράτους - μέλους 
της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους που έχει υπογράψει με την Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης 
ή διμερή συμφωνία και επιτρέπεται η συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς 
Φορέων στο τομέα του Φυσικού Αερίου και έχουν κεντρική διοίκηση ή την έδρα 
τους σε κράτος - μέλος της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει υπογράψει με την 
Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης ή διμερή συμφωνία η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε 
Δημόσιους Διαγωνισμούς Φορέων στο τομέα του Φυσικού Αερίου υπό την 
προϋπόθεση προσκόμισης πιστοποιητικού εγγραφής σε επίσημους επαγγελματικούς 
καταλόγους.  

 
β. Κοινοπραξίες / Συμπράξεις / Ενώσεις μεταξύ Μελετητικών εταιρειών/γραφείων/ 

ανεξάρτητων μελετητών, ως ανωτέρω.  
 

Συμμετέχων στο διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας/Σύμπραξης/Ένωσης 
δε δύναται να συμμετέχει και ως μέλος άλλης Κοινοπραξίας/Σύμπραξης/Ένωσης ή να 
επικαλείται την ικανότητα τρίτου, μεμονωμένου ή μέλους Ένωσης που επίσης 
συμμετέχει στο Διαγωνισμό. 

 
1.2 Τα τεύχη του Διαγωνισμού περιλαμβάνουν το υπόδειγμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ η οποία θα 

συναφθεί μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του επιτυχόντος Προσφέροντα, ο οποίος εφεξής 
μπορεί να αναφέρεται και ως ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ. 

 
1.3 Κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης και των λοιπών Τευχών του Διαγωνισμού όπως αυτά αναλυτικά 
περιγράφονται στο Άρθρο 10 της Διακήρυξης. 

 
1.4 Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπεται να υποβληθούν και εφόσον υποβληθούν δεν 

θα γίνονται αποδεκτές. 
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1.5 Σημειώνεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης του εν λόγω Διαγωνισμού, σε δύο οικονομικές 
εφημερίδες, που ανέρχονται σε ………………….€, πλέον Φ.Π.Α., θα βαρύνουν το 
ΜΕΛΕΤΗΤΗ και θα εξοφληθούν με την πρώτη πιστοποίηση.  

 
1.6 Όλα τα άμεσα και έμμεσα κόστη οιασδήποτε φύσης για την προετοιμασία της 

Προσφοράς από τους Υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που σχετίζονται 
με συσκέψεις παροχής διευκρινίσεων, τυχόν συσκέψεις πριν την υποβολή Προσφορών, 
επί τόπου επισκέψεις κτλ βαρύνουν τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.  

 
1.7 Οι λέξεις με κεφαλαία γράμματα, οι εκφράσεις και συντομογραφίες στα Τεύχη του 

Διαγωνισμού έχουν την έννοια που ορίζεται στο Άρθρο 1 του ΤΕΥΧΟΥΣ: «ΓΕΝΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

IΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

2.1 - Η παρούσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ και το σύνολο των 
τευχών του Διαγωνισμού. 

 
- Ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ (διαθέσιμος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΕΣΦΑ: www.desfa.gr). Ο εν λόγω Κανονισμός διέπει και 
την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση. 

 
2.2 Η διαδικασία επίλυσης διαφορών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπεται από τον 

Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ. 
 

2.3 Η εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία, δηλαδή νόμοι, υπουργικές αποφάσεις και 
κανονισμοί, ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή άλλα που σχετίζονται ή απορρέουν από τα 
παραπάνω, ακόμα και αν δεν αναφέρονται σαφώς στο παρόν έγγραφο. 

 
2.4 Οπoιαδήπoτε δικαστική διένεξη ή διαφορά θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των 

Δικαστηρίων της Αθήνας, τα oπoία ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
3.1 Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού αφορά στην Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την 

εκπόνηση: Οριστικής Τοπογραφικής Μελέτης Χάραξης Αγωγού Φυσικού Αερίου και τη 
Σύνταξη Οριστικών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Οριστικών Κτηματολογικών 
Πινάκων για το Έργο: «Αγωγός Φυσικού Αεριού Υψηλής Πίεσης Μαυρομάτι - ΛΑΡΚΟ».  

 
3.2 Στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως μελέτες και η σύνταξη τεχνικών 

εκθέσεων, όπως προβλέπεται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού. 
 
3.3 Οι Γενικοί Όροι της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του 

επιτυχόντος ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, περιγράφονται αναλυτικότερα στα τεύχη του παρόντος 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 
3.4 Ο ΔΕΣΦΑ έχει το δικαίωμα της αύξησης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έως τριάντα τοις εκατό (30%) 

επί του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, το οποίο μπορεί να ασκήσει εντός επτά (7) μηνών 
από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά την προσφορά 
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πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται τεχνικά και λειτουργικά με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ που θα υπογραφεί. 

 
3.5 Ο ΔΕΣΦΑ δύναται να ασκήσει το δικαίωμα του αυτό, με τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή 

με συμπληρωματική Σύμβαση με το ΜΕΛΕΤΗΤΗ, υπό τους ίδιους όρους και τιμές με 
εκείνους του παρόντος Διαγωνισμού. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
4.1 Οι Προσφορές θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα 

και κάθε σχετική με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το Διαγωνισμό επικοινωνία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Διαγωνισμού (καθώς και κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ) θα γίνεται 
στην Ελληνική γλώσσα. 
Έγγραφα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή. 

 
4.2 Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μπορούν να επικοινωνούν με το ΔΕΣΦΑ για θέματα σχετικά με το 

Διαγωνισμό αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών 
tenderONE (www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα Τεύχη του 
Διαγωνισμού. Ο χρόνος που κάθε ενδιαφερόμενος/ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ επικοινωνεί 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος θα του επιβεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 

 
Κάθε επικοινωνία των ενδιαφερομένων/προσφερόντων που διενεργείται με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ανωτέρω, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  

 
4.3 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE, επιλέγοντας το φάκελο 
του εν λόγω Διαγωνισμού. 

 
 H πρόσβαση στο Σύστημα γίνεται με τη χορήγηση σχετικών διαπιστευτηρίων (όνομα 

χρήστη, κωδικός εταιρίας και κωδικός πρόσβασης). Η χορήγηση των διαπιστευτηρίων 
πραγματοποιείται μετά την εγγραφή στο Σύστημα (εκτός αν ο συμμετέχων έχει ήδη 
κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών). 

 
Η εγγραφή στο Σύστημα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με την συμπλήρωση 
των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr/register 
και την αποδοχή των όρων χρήσης του Συστήματος. Μετά την υποβολή του αιτήματος 
εγγραφής, αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο οι σχετικοί κωδικοί. Ο χρήστης θα 
πρέπει να αλλάξει τον προσωρινό προσωπικό κωδικό πρόσβασης που του έχει 
χορηγηθεί από το Σύστημα με άλλον της επιλογής του. Σε περίπτωση απώλειας 
κωδικού, ο χρήστης επικοινωνεί μέσω του Συστήματος εγγραφής με την εταιρία 
cosmoONE για αντικατάσταση του κωδικού του. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
5.1 Η Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής 

διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr). 
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5.2 Η Προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη σύμφωνα με τη Σημείωση δ. παρακάτω, από το 
πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.  

 
5.3 Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς Φακέλους 

(Α’ & Β’), όπως παρακάτω:  
 

I) ΦΑΚΕΛΟΣ Α’, Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνική ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(Περιεχόμενα Χωρίς Τιμές) 
Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο Άρθ. 
13 της Διακήρυξης. 
Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε μορφή portable document format (pdf). 

 
II) ΦΑΚΕΛΟΣ Β’, Οικονομική ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Περιεχόμενα με Τιμές) 

Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο Άρθ. 
14 της Διακήρυξης. 
Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε μορφή portable document format (pdf). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

α. Τα έγγραφα κάθε Φακέλου (Α’ & Β’) όπως παραπάνω, υποβάλλονται από τον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).  

 
β. Πέραν των ανωτέρω, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ως άνω Φακέλων, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα σε έντυπη μορφή τα στοιχεία της προσφοράς που απαιτείται να 
προσκομισθούν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13.13.  
 

γ. Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να ζητεί από τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή, σε 
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, και σε εύλογη προθεσμία, όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά. 

 
δ. Οπουδήποτε στα τεύχη του Διαγωνισμού γίνεται αναφορά σε υπογεγραμμένα 

έγγραφα, είναι αποδεκτή είτε σαρωμένη ιδιόχειρη υπογραφή είτε οποιασδήποτε 
μορφής ηλεκτρονική υπογραφή (ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τον 
Κανονισμό eIDAS, 910/2014/ΕΕ). 

 
5.4 Κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα προετοιμάσει την Προσφορά του τηρώντας αυστηρά τoυς όρoυς 

της παρoύσας Διακήρυξης, των συνημμένων αυτής και των λοιπών Τευχών του 
Διαγωνισμού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
6.1 Η υποβολή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE (www.marketsite.gr) το αργότερο έως την 
12:00 ώρα της …../…../2019 που είναι και η καταληκτική προθεσμία για την 
παραλαβή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

Μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 
υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  
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6.2 Εκπρόθεσμες (μετά από την ώρα στην ημερομηνία πoυ ορίζεται αvωτέρω) Προσφορές, 
δε γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  

7.1 Οι Προσφορές θα ισχύουν (και συνεπώς θα δεσμεύουν τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ) 
για οκτώ (8) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρoσφoρώv.  
Προσφορές με διάρκεια ισχύος μικρότερη από αυτή που ορίζεται στα Τεύχη 
του Διαγωνισμού θα απορρίπτονται. 

 
7.2 Η παραπάνω διάρκεια ισχύος προσφορών (8 μήνες) μπορεί να παραταθεί κατόπιν 

αιτήματος του ΔΕΣΦΑ (πριν τη λήξη ισχύoς της Προσφοράς). Σε περίπτωση που ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν ανταποκριθεί στο αίτημα παράτασης, τότε θα θεωρείται ότι 
αποποιείται αυτοδικαίως κάθε δικαιώματός του, σε σχέση με το Διαγωνισμό και την 
Προσφορά του. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους αυτής 
της Διακήρυξης και τους όρους χρήσης του Συστήματος και της ηλεκτρονικής διαδικασίας του 
Διαγωνισμού. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ δεν γίνονται δεκτές. Εάν κάποια ΑΠΟΚΛΙΣΗ υποβληθεί με την 
κατάθεση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν κάποια 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ υποβληθεί μετά την κατάθεση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η ΑΠΟΚΛΙΣΗ δεν λαμβάνεται 
υπόψη.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

9.1 Προκειμένου να συμμετάσχει στον παρόντα Διαγωνισμό, κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει, επί 
ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει κατά την υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, μέσα στο 
Φάκελο Α΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους τριών χιλιάδων (€ 3.000,00) 
Ευρώ, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) μήνα επιπλέον της ελάχιστης 
διάρκειας ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 της Διακήρυξης, 
δηλαδή να ισχύει τουλάχιστον για εννέα (9) μήνες από την Καταληκτική 
Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών.  

 
9.2 Η Εγγυητική Επιστoλή Συμμετoχής θα απευθύvεται πρoς το Διαχειριστή Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και θα είναι σύμφωνη με τo επισυvαπτόμεvo 
Παράρτημα 2 της παρούσης. Οπoιαδήπoτε παρέκκλιση ή παράλειψη μπoρεί vα oδηγήσει 
στηv απόρριψη της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

 
9.3 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, στον οποίο θα ανατεθεί η 

ΣΥΜΒΑΣΗ, θα επιστραφεί μετά την παραλαβή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης μετά την υπογραφή της σχετικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ επιστρέφονται σ’ 
αυτούς μετά τηv υπoγραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τo ΜΕΛΕΤΗΤΗ. Οι Εγγυητικές Επιστoλές 
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Συμμετoχής τωv ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ τωv oπoίωv η Πρoσφoρά απoρρίφθηκε, 
επιστρέφovται αμέσως μετά τηv τελική απόρριψη της Πρoσφoράς τoυς. 

 
9.4 Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα πρέπει να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής τους, μετά από αίτημα τoυ ΔΕΣΦΑ, oπoιαδήπoτε στιγμή πριv τη 
λήξη ισχύος της Προσφοράς τους. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ αρνηθεί ή δεν 
ανταποκριθεί στο αίτημα παράτασης, τότε θα θεωρείται ότι αποποιείται αυτoδικαίως 
κάθε δικαιώματός του, σε σχέση με τo Διαγωνισμό και την Προσφορά του. 

 
9.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ίση με το πέντε επί τοις εκατό (5%) του 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, για το οποίο θα καταρτισθεί η ΣΥΜΒΑΣΗ και θα καταπίπτει 
υπέρ τoυ ΔΕΣΦΑ άμεσα, σε κάθε περίπτωση παράβασης υπό τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΗ τωv 
συμβατικώv τoυ υπoχρεώσεωv, με απλή αίτηση τoυ ΔΕΣΦΑ, μη δυναμένου τoυ 
ΜΕΛΕΤΗΤΗ και προπαντός παραιτoυμέvoυ τoυ δικαιώματoς vα πρoβάλει εvστάσεις ή 
αvτιρρήσεις κατά της κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστoλής.  
Η Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης θα απευθύvεται πρoς το Διαχειριστή Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και θα συμφωνεί πλήρως με τo 
επισυvαπτόμεvo Παράρτημα 1 του ΤΕΥΧΟΥΣ: «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 
Συμπληρωματική εγγύηση ίδιoυ πoσoστoύ πρέπει vα κατατεθεί και σε κάθε 
μεταγεvέστερη επαύξηση τoυ πoσoύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ άνω του δέκα τοις εκατό (10%). 
Σε ότι αφoρά τo ύψoς της υπ’ όψιv Εγγυητικής Επιστoλής, τα πoσά πoυ καταβάλλovται 
για αvαθεώρηση δεv θεωρoύvται ως αυξήσεις τoυ πoσoύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
Η κατάθεση της συμπληρωματικής αυτής εγγύησης, γίvεται μετά τηv έγκριση της 
αύξησης τoυ Συμβατικoύ Τιμήματος και πάvτως πριv από τηv πρώτη πληρωμή πoυ 
γίvεται πέρα από τo πoσό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Αv δεv κατατεθoύv σχετικές Εγγυητικές 
Επιστoλές, γίvεται παρακράτηση τωv αvτίστoιχωv πoσώv μέχρι τηv κατάθεση τωv 
Εγγυητικώv Επιστoλώv. 
 
Αv εγκριθεί μείωση τoυ Συμβατικoύ Τιμήματος γίvεται αvάλoγη μείωση της εγγύησης. Η 
μείωση γίvεται ύστερα από αίτηση τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΗ με απόφαση του ΔΕΣΦΑ. 

 
9.6 Σε περίπτωση που ο ως άνω αναφερόμενος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, δεν υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ 

και/ή αρνηθεί την υπογραφή της, χωρίς επιφυλάξεις, όπως ορίζεται στο Άρθρο 16 της 
Διακήρυξης και/ή δεν υποβάλει την απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
τότε η σχετική Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα καταπέσει στο σύνολό της υπέρ του 
ΔΕΣΦΑ, ως ποινή ρητώς οριζόμενη δια της παρούσης, ανεξάρτητα από το εάν ο ΔΕΣΦΑ 
έχει υποστεί ή όχι ζημίες ή απώλειες. Τα ίδια θα ισχύουν για οποιονδήποτε 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, στην περίπτωση που αυτός αποσύρει και/ή τροποποιήσει (με δική του 
πρωτοβουλία) την Προσφορά του, μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Προσφορών και πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς του (βλ. Άρθ. 7 
της Διακήρυξης). 

 
9.7 Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδίδονται από τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό ή από το ΤΜΕΔΕ. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα 
εκδίδονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. 

 
9.8 Οι εγγυήσεις καλύπτoυv στo σύvoλό τoυς και χωρίς καμιά διάκριση τηv πιστή εφαρμoγή 

από μέρoυς τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΗ όλωv τωv όρωv της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και κάθε απαίτηση τoυ 
ΔΕΣΦΑ κατά τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΗ πoυ πρoκύπτει έvεκα των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
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9.9 Μετά τηv έκδoση τoυ Πιστoπoιητικoύ Τελικής Παραλαβής της Μελέτης και εντός τριάντα 
(30) ΗΜΕΡΩΝ, oι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης απoδίδονται στο ΜΕΛΕΤΗΤΗ εφ’ όσov και 
πάλι δεv πρoβλέπεται θέμα κατάπτωσής τoυς. 

 
9.10 Για τις Εγγυητικές Επιστoλές πoυ έχoυv εκδoθεί σε ξέvη γλώσσα (εκτός της Αγγλικής) 

θα πρέπει vα κατατεθεί και επίσημη μετάφρασή τoυς από τo Υπoυργείo Εξωτερικών ή 
τηv Ελληvική Πρoξεvική Αρχή στη χώρα πoυ εκδόθηκε η αvωτέρω Επιστoλή.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ  

 
Τα ακόλουθα Τεύχη, που στη συνέχεια αναφέρονται συνολικά ως Τεύχη Διαγωνισμού, 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Διαγωvισμoύ. Σε περίπτωση Αντιθέσεων μεταξύ των 
Όρων των Τευχών του Διαγωνισμού, θα ισχύσει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας ισχύος: 
 

ΤΕΥΧΟΣ Ι : Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους Προσφέροντες, με τα Παραρτήματά του 
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ : Υπόδειγμα Συμφωνητικού Σύμβασης 
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ : Γενικοί Όροι της Σύμβασης, με Παραρτήματά του 
ΤΕΥΧΟΣ IV : Αντικείμενο της ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΕΥΧΟΣ V : Συμβατικό Χρονοδιάγραμμα   

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ / ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ  
 

Όπου στα τεύχη του Διαγωνισμού αναφέρεται Κοινοπραξία (Κ/Ξ), σημαίνει είτε Ένωση είτε 
Κοινοπραξία είτε Σύμπραξη. 
Η Νομική Σύσταση της Κ/Ξ δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή της στον παρόντα 
Διαγωνισμό. Ωστόσο μετά την ανάθεση της σύμβασης η νομική μορφή της πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μόνου αριθμού φορολογικού μητρώου. 

 
Προϋπόθεση υποβολής Προσφοράς από Κ/Ξ αποτελεί η εγγραφή στο Σύστημα τουλάχιστον 
του επικεφαλής μέλους αυτής. 

 
Η Προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά από το επικεφαλής μέλος της Κ/Ξ και θα 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

11.1 Η Προσφορά θα υπογράφεται είτε από α) όλα τα μέλη της Κ/Ξ, ή β) από τον κοινό 
Νόμιμο Εκπρόσωπο της Κ/Ξ.  

 
11.2 Την Προσφορά θα συνοδεύει συμφωνητικό σύστασης Κ/Ξ ή συμφωνητικό 

πρόθεσης σύστασης Κ/Ξ, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Κ/Ξ. 
 
Στο παραπάνω συμφωνητικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα 
παρακάτω:  
 
- Τα μέλη της Κοινοπραξίας θα είναι εις ολόκληρον, από κοινού, εξ αδιαιρέτου 

και χωριστά, υπεύθυνα για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε περίπτωση που ένα μέλος παύει να είναι μέλος 
της Κοινοπραξίας ή/και τελεί υπό εκκαθάριση, τότε τα εναπομένοντα μέλη της 
Κοινοπραξίας αναλαμβάνουν πλήρως τη δέσμευση να πραγματοποιήσουν και 
ολοκληρώσουν την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και θα είναι εξουσιοδοτημένα να 



 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Οριστική τοπογραφική μελέτη χάραξης αγωγού φυσικού αερίου και σύνταξη οριστικών κτηματολογικών διαγραμμάτων  
και οριστικών κτηματολογικών πινάκων για το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Μαυρομάτι - ΛΑΡΚΟ»  
 

   
Τεύχος Ι                Διαγωνισμός 837/18                                                                           

Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες                                                                                Σελίδα 10 από 27 

 

χρησιμοποιήσουν όλους τους πόρους που παρείχε οποιοδήποτε μέλος στην 
Κοινοπραξία. 

 
- Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Κοινοπραξίας, το οποίο θα είναι 

αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
 

- Η επωνυμία του μέλους της Κ/Ξ που ορίζεται να ενεργεί ως επικεφαλής αυτής 
και που εκπροσωπεί την Κ/Ξ και είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει και να 
εκτελεί για λογαριασμό της Κ/Ξ οδηγίες του ΔΕΣΦΑ μετά την κατακύρωση της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
- Ο κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος της Κ/Ξ. 

 
11.3 Επί ποινή αποκλεισμού της Προσφοράς: 

 
- ο επικεφαλής της Κ/Ξ πρέπει να συμμετέχει σ’ αυτήν με ελάχιστο ποσοστό 

συμμετοχής πενήντα τοις εκατό (50%). 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

12.1 Μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής των Προσφορών, η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού που ορίζεται από το ΔΕΣΦΑ, με χρήση μοναδικών κωδικών που θα λάβει 
από το Σύστημα, θα αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις Προσφορές την 12:30 μ.μ. της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
 
Εκπρόσωποι των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μπορούν να 
παρίστανται κατά την αποσφράγιση των Φακέλων (Α’ & Β’), εάν το επιθυμούν, στην 
ακόλουθη διεύθυνση:  

 
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε, 
Μεσογείων 357-359 
GR-152 31 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 
ΕΛΛΑΔΑ 

  
Η αξιολόγηση των Προσφορών θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία, σε δύο (2) 
ξεχωριστά και διακριτά στάδια: 
 

 Αξιολόγηση περιεχομένων των Φακέλων Α’ 
 Αξιολόγηση περιεχομένων των Φακέλων Β’ 

 
12.2 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τους Φακέλους A’ και θα 

καταγράψει το περιεχόμενό τους.  
 

Κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού 
μπορεί να καλεί μέσω του Συστήματος τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ να διευκρινίσουν ή να 
συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οι πιο 
πάνω διευκρινίσεις/συμπληρώσεις αφορούν ενδεικτικά σε ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. Σε κάθε 
περίπτωση απαντήσεις που συνιστούν αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από το ΔΕΣΦΑ δεν λαμβάνεται υπόψη.  
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αξιολογήσει το περιεχόμενο των 
Φακέλων Α’, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

 
12.3 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Φακέλων Α΄ και την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων στους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μέσω του Συστήματος, η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, με χρήση μοναδικών κωδικών που θα λάβει από το Σύστημα θα 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά το περιεχόμενο των Φακέλων Β΄, μόνο για τους 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ που οι Προσφορές τους έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού θα ενημερώσει τους παραπάνω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ για την ημερομηνία και 
τον τόπο αποσφράγισης των Φακέλων Β΄.  

  
 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει από τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μέσω του 

Συστήματος να υποβάλλουν διευκρινίσεις σχετικές με το Φάκελο Β’, εντός επτά (7) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς του σχετικού αιτήματος. Οι πιο 
πάνω διευκρινίσεις αφορούν ενδεικτικά σε ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. Σε κάθε περίπτωση 
απαντήσεις που συνιστούν αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά δεν λαμβάνονται 
υπόψη. Οποιαδήποτε διευκρίνιση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει 
ζητηθεί από το ΔΕΣΦΑ δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
12.4 Το Σύστημα καθιστά αδύνατη την αποσφράγιση των μη αποσφραγισθέντων 

ηλεκτρονικών φακέλων των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των οποίων οι Προσφορές δεν έγιναν 
αποδεκτές. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής επιστρέφονται έναντι απόδειξης 
στους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ των οποίων οι Προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές. Τυχόν 
υπόλοιπα έγγραφα σε έντυπη μορφή των Προσφορών που απορρίφθηκαν δεν 
επιστρέφονται. 

 
12.5 Μετά την αποσφράγιση και την αξιολόγηση κάθε σταδίου (δηλ. των Φακέλων Α’ και 

Β’), η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει σε σύνταξη αντίστοιχου πρακτικού. Η 
Επιτροπή του Διαγωνισμού ολοκληρώνει τις εργασίες της, υποβάλλοντας την εισήγησή 
της στο αρμόδιο όργανο του ΔΕΣΦΑ, για την ανάδειξη του ΜΕΛΕΤΗΤΗ του 
Διαγωνισμού. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Α’ 

 
Ο Φάκελος Α΄ θα περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα, με τη δομή και τη σειρά που περιγράφεται 
παρακάτω: 
   
Α1. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

13.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 9 

της Διακήρυξης και στο υπόδειγμα του συνημμένου Παραρτήματος 2.  
 

13.1.2 Δήλωση 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλος της, θα υποβάλει δήλωση 

υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα 3, όπου θα δηλώνονται 
τα παρακάτω: 
 Ότι έχει μελετήσει και απoδέχεται πλήρως όλους τους όρους του 

Διαγωνισμού, καθώς επίσης τους όρους χρήσης του Συστήματος και της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας του Διαγωνισμού, χωρίς επιφυλάξεις.  

 Ότι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν υποβληθεί και περιέχονται 
στην Προσφορά του είναι αληθή και γνήσια. 
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 Ότι η Προσφορά του ισχύει για οκτώ (8) μήνες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής πρoσφoρώv. 

 Ότι δεν συντρέχουν για τον Προσφέροντα οι λόγοι αποκλεισμού που 
λεπτομερώς περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα 3.  

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος αυτής) αναλαμβάνει την 
ευθύνη να υποβάλει μετά την παραλαβή της Επιστολής Πρόθεσης Ανάθεσης 
(σύμφωνα με το άρθρο 16.1 παρακάτω) τα έγγραφα σχετικά με εκπλήρωση 
ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, ποινικά μητρώα κ.λ.π., όπως 
λεπτομερώς περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα 3. 

 
13.1.3 Στοιχεία επικοινωνίας 

  Το όνομα, το e-mail και τον αριθμό Fax του εκπροσώπου του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.  
 

13.1.4 Δηλώσεις Προσωπικών δεδομένων 
Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ υποχρεούνται να συνοδεύουν κάθε έγγραφό τους που 
περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα (πχ υπεύθυνη δήλωση, βιογραφικά 
σημειώματα, ποινικά μητρώα) με ρητή δήλωση του κατά περίπτωση Υποκειμένου 
των Δεδομένων σύμφωνη με το συνημμένο Παράρτημα 4.  

 
13.2.1 Έγγραφα Σύστασης Επιχείρησης και αποφάσεις Οργάνων που Δεσμεύουν την 

Επιχείρηση  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλος της, θα υποβάλει: 

 

i. Τα ισχύοντα έγγραφα σύστασης της επιχείρησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της χώρας όπου έχουν εκδοθεί, καθώς επίσης και τα παρακάτω: 

  

α. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία, πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). 
από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, το 
ισχύον καταστατικό, η συγκρότηση σε σώμα του εν ενεργεία 
Διοικητικού Συμβουλίου για τις ΑΕ και ο καθορισμός των νομίμων 
εκπροσώπων τους, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση 
σχετικού πιστοποιητικού, δημόσια έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω, ήτοι τα σχετικά ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ για τις ΑΕ-ΕΠΕ 
και το αντίγραφο δημοσιευμένου και ισχύοντος καταστατικού με τις 
τυχόν τροποποιήσεις του. 

β. Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, τα Έγγραφα Σύστασης πρέπει να 
συνοδεύονται από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν 
τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση. 

 
ii. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου, κατά το νόμο ή το 

καταστατικό για τη λήψη αποφάσεων, οργάνου του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, όπου 
θα αναφέρονται: 

 
α. Η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και τις 

διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού.  
 

β.  Ο διορισμός Εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου ειδικώς να υπογράψει και 
να υποβάλει επ’ ονόματι και για λογαριασμό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ την 
προσφορά και να εκπροσωπήσει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ενώπιον του 
ΔΕΣΦΑ μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με 
αναφορά των πλήρων στοιχείων της ταυτότητάς του.  

 
γ.  Σε περίπτωση Κ/Ξ, ο ορισμός των νομίμων εκπροσώπων ή ο διορισμός 

εκπροσώπων ειδικώς εξουσιοδοτημένων να υπογράψουν και να 
υποβάλλουν, στο όνομα και για λογαριασμό του μέλους, έγγραφα και 
να το εκπροσωπήσουν ενώπιον του ΔΕΣΦΑ μέχρι και την ημερομηνία 
υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η αποδοχή της εις oλόκληρov ευθύνης ενός 
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εκάστου μέλους και ο ορισμός του επικεφαλής (Leader) της Ένωσης 
Οικονομικών Φορέων (με μερίδιο στην Ένωση Οικονομικών Φορέων 
κατ΄ ελάχιστον 50%). 

 
δ. Σε περίπτωση Κ/Ξ, ο ορισμός Κοινού Νομίμου Εκπροσώπου. 

 
13.2.2 Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον παραπάνω Εκπρόσωπο του 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, με την οποία αποδέχεται πλήρως το διορισμό του. 
 

Σημείωση: Σε περίπτωση Κ/Ξ, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από 
τον Εκπρόσωπο κάθε μέλους της Κ/Ξ, καθώς και από τον Κοινό Εκπρόσωπό της. 

 
13.2.3 Κοινοπραξίες (Κ/Ξ):  

 Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ είναι Κ/Ξ, θα υποβληθούν και τα πρόσθετα 
έγγραφα, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 11 της Διακήρυξης.   

 
13.3 Πιστοποιητικά Εγγραφής: 
 

Η μελετητική εταιρεία/γραφείο/ανεξάρτητος μελετητής, σύμφωνα με 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 1.1 της παρούσας Διακήρυξης, που συμμετέχει στο 
Διαγωνισμό αυτοτελώς ή ως μέλος Κ/Ξ, θα υποβάλει σύμφωνα με τη Νομοθεσία 
της χώρας της, Πιστοποιητικό Εγγραφής, σε επίσημους επαγγελματικούς 
καταλόγους . 

 
13.3.1 (α) Για τους ημεδαπούς που είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα 

(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών), βεβαιώσεις εγγραφής στην κατηγορία: 
16, Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 
Κτηματολογικές και Τοπογραφικές) με πτυχίο τάξης Γ΄ και άνω.  

(β) Για τους αλλοδαπούς που έχουν κεντρική διοίκηση ή έδρα και έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή 
κράτος που έχει υπογράψει με την Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης και τους 
επιτρέπεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα, απαιτείται η 
προσκόμιση Πιστοποιητικού εγγραφής στο μητρώο του σχετικού 
επαγγελματικού φορέα (για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύει η εγγραφή βάσει της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παραρτήματος ΧΙ).  

(γ) Σε περίπτωση Κ/Ξ, όλες οι εταιρίες μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά ως ανωτέρω.  

  
13.4. Δεν ισχύει.  

 
13.5 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος της, θα υποβάλει τους ετήσιους 

ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
ετών πρέπει να είναι μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000,00) 
Ευρώ.  

 
13.6 Βεβαιώσεις από Τραπεζικά Ιδρύματα ή από το ΤΜΕΔΕ, σχετικά με την 

πιστοληπτική ικανότητα του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ για ελάχιστο ποσό δεκαπέντε 
χιλιάδων (€ 15.000,00) Ευρώ. Σε περίπτωση Κ/Ξ, το παραπάνω ποσό θα μπορεί 
να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Κ/Ξ. 

 
13.7 Λoιπά στoιχεία 

 
Όλα τα ξεvόγλωσσα έγγραφα (πλην των εγγράφων στην Αγγλική γλώσσα) τωv 
πρoηγoύμεvωv παραγράφωv πρέπει απαραιτήτως vα συvoδεύovται από επίσημες 
μεταφράσεις στηv Ελληvική γλώσσα.  
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Α2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 
13.8 Προφίλ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
 

 Έγγραφα που υποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, το προσωπικό, την οργάνωση 
και την υποδομή του Προσφέροντος. 

 
 Κατάλογος του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που διαθέτει ο Προσφέρων. 

 
 Τεχνολογίες του Προσφέροντος. 

  
Σημείωση 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας (Κ/Ξ), οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται 
για όλα τα μέλη της Κ/Ξ. 

 
13.9 Εμπειρία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
  

α. Κατάλογος των Συμβάσεων του Προσφέροντα (ως παρόχου ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) για 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ανάλογες με αυτές που ζητούνται, που έχουν προσφερθεί επιτυχώς 
τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: 

 
● Περιγραφή των Υπηρεσιών. 
● Κύριος των Υπηρεσιών/Πελάτης με όνομα προς επικοινωνία. 
● Είδος Σύμβασης, Αριθμός Σύμβασης, ημερομηνία ανάθεσης Σύμβασης 
● Σύντομη περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης. 
● Αρχικό και τελικό κόστος Σύμβασης. 
● Προγραμματισμένη και πραγματική περίοδος αποπεράτωσης. 
● Ποσοστό συμμετοχής σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας. 
 

β. Κατάλογος παρόμοιων Υπηρεσιών ως ανωτέρω του Προσφέροντα που βρίσκονται 
υπό εξέλιξη, αναφέροντας αναλυτικά τις παραπάνω πληροφορίες, καθώς και τα 
ανεκτέλεστα τμήματα κάθε Σύμβασης, κατά τον χρόνο υποβολής της Προσφοράς. 

 
Σημειώσεις 
 

1) Στην περίπτωση Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) οι παραπάνω πληροφορίες σχετικά με 
την εμπειρία πρέπει να υποβληθούν από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας. 

2) Στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι μέλος ομίλου εταιριών 
σχηματιζόμενου μετά από συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
2940/01, θα ληφθεί υπόψη η αθροιστική εμπειρία. 

 
 

Α3.  ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ  
 

Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ επικαλείται και χρησιμοποιεί την οικονομική και 
χρηματοδοτική και/ή τεχνική και/ή επαγγελματική ικανότητα Τρίτων Οικονομικών 
Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, οι Τρίτοι Οικονομικοί 
Φορείς θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή 
κράτος που έχει υπογράψει με την Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης ή διμερή συμφωνία και 
επιτρέπει τη συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς Φορέων στο τομέα του Φυσικού 
Αερίου. Τα παρακάτω έγγραφα για κάθε Τρίτο Οικονομικό Φορέα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στο Φάκελο Α΄:  

 
13.10 α. Δήλωση υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Τρίτου 

Οικονομικού Φορέα, ότι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που 
υποβάλλονται είναι αληθή και γνήσια. 

β. Αρμοδίως επικυρωμένα συμφωνητικά Κ/Ξ ή το ισχύον καταστατικό της, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένος και τα 



 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Οριστική τοπογραφική μελέτη χάραξης αγωγού φυσικού αερίου και σύνταξη οριστικών κτηματολογικών διαγραμμάτων  
και οριστικών κτηματολογικών πινάκων για το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Μαυρομάτι - ΛΑΡΚΟ»  
 

   
Τεύχος Ι                Διαγωνισμός 837/18                                                                           

Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες                                                                                Σελίδα 15 από 27 

 

έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 13.1.4 και 13.2.1.i. 
γ. Τα έγγραφα της παραγράφου 13.1.2 του παρόντος άρθρου, όπου ο 

όρος «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ» αντικαθίσταται από τον όρο «Τρίτος Οικονομικός 
Φορέας».  

Επιπλέον : 
 Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ επικαλείται και χρησιμοποιεί την 

οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα Τρίτων Οικονομικών 
Φορέων, τα έγγραφα που περιγράφονται στα άρθρα 13.5 & 13.6 της 
Διακήρυξης, 

 Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ επικαλείται και χρησιμοποιεί την 
τεχνική και/ή επαγγελματική ικανότητα Τρίτων Οικονομικών 
Φορέων, τα έγγραφα που περιγράφονται στα άρθρα 13.3 και 13.9, 
της Διακήρυξης, 

 
όπου ο όρος «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ» αντικαθίσταται από τον όρο «Τρίτος 
Οικονομικός Φορέας». 

 
Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υποβληθούν, η επίκληση 
των συγκεκριμένων πόρων των Τρίτων Οικονομικών Φορέων δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη.  

 
13.11 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου Οργάνου να λαμβάνει 

αποφάσεις ή νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου του Τρίτου Οικονομικού 
Φορέα, σχετικά με την απόφαση έγκρισης της διαθεσιμότητας προς τον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, των 
συγκεκριμένων οικονομικών και χρηματοδοτικών ή/και τεχνικών ή/και 
επαγγελματικών πόρων. Η εν λόγω απόφαση πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να εξειδικεύει τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι κατά το 
στάδιο του διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με 
τρόπο ώστε ο ΔΕΣΦΑ να μπορεί να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τη σημασία 
αυτών των πόρων κατά το στάδιο του Διαγωνισμού και να μπορεί να ελέγχει 
την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

  
13.12 Υπογεγραμμένο δεσμευτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και του Τρίτου Οικονομικού Φορέα, που να αποδεικνύει τη 
δέσμευσή τους για τη παροχή των πόρων. 

 
Σε περίπτωση που οι παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται, η 
επίκληση πόρων των Τρίτων Οικονομικών Φορέων, δεν θα ληφθεί υπόψη από το 
ΔΕΣΦΑ. 

 
Η παραπάνω αναφερόμενη σχέση θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε 
περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ η σχέση μεταξύ του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και του Τρίτου Οικονομικού Φορέα παύσει να ισχύει, ο ΔΕΣΦΑ 
διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων για έκπτωση του ΜΕΛΕΤΗΤΗ.   

 
Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και του Τρίτου Οικονομικού Φορέα 
που αφορούν στην επίκληση πόρων, θα περιληφθούν στα συμβατικά έγγραφα. 

 
 

13.13 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω εγγράφων του Φακέλου Α’ προσκομίζεται 
υποχρεωτικά από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ στο ΔΕΣΦΑ, σε φυσική μορφή η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
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Α4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Ο Φάκελος Α΄ θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα, αριθμημένα και με την ακόλουθη 
σειρά: 

 
13.14  Οργανωτική Διάρθρωση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο Προσφέρων θα υποβάλλει Διάγραμμα Οργάνωσης για την εκτέλεση των 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όπου θα εμφανίζονται σαφώς τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, 
εξουσιοδότησης, ευθύνης και επικοινωνίας μέσα στην δομή οργάνωσης του 
Προσφέροντα, μεταξύ του Προσφέροντα και τυχόν υπεργολάβων καθώς και μεταξύ 
των μελών της Κοινοπραξίας (εάν αυτή υφίσταται).  
Αυτό το Διάγραμμα Οργάνωσης θα καλύπτει όλες τις πλευρές της παροχής των 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ήτοι Διεύθυνση και Έλεγχος των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Προμήθεια υλικών, 
εργασίες πεδίου, Διασφάλιση Ποιότητας/Ποιοτικός Έλεγχος, Υ.Α.Π.Π. κλπ.) και 
κύριες θέσεις προσωπικού ως κατωτέρω. Για την κάθε θέση εργασίας θα 
περιλαμβάνεται σύντομη περιγραφή αρμοδιοτήτων.  

 
13.15 Κατάλογος κυρίων Στελεχών 
 
13.15.1 Κατάλογος των κυρίων στελεχών του προσωπικού του Προσφέροντα, 

περιλαμβάνοντας και το προσωπικό των τυχόν κυρίων Υπεργολάβων που 
προτείνονται από τον Προσφέροντα να εργαστούν στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, με λεπτομερή 
Βιογραφικά Σημειώματα (CV).  

 
 Τα κύρια στελέχη είναι ενδεικτικά: 

 

 Διευθυντής Υπηρεσιών του ΜΕΛΕΤΗΤΗ 
 Διευθυντής εργασιών πεδίου  
 Επικεφαλής Τοπογραφικού Συνεργείου 

 
 Ο Προσφέρων θα υποβάλει επίσης Δεσμευτική Δήλωση ότι το προσωπικό που 

αναφέρεται στο προτεινόμενο Οργανόγραμμα θα μείνει το ίδιο και μετά την ανάθεση 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
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ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

 
 

Ο ……………………………… (Προσφέρων) δηλώνω ρητά και αμετάκλητα ότι στην 

περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ κατακυρώσει το Διαγωνισμό Νο …….. σε εμάς, και 

προσκληθούμε από το ΔΕΣΦΑ να υπογράψουμε τη σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ 

σύμφωνα με τους όρους των Άρθρων της «Διακήρυξης», θα εκτελέσουμε 

τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ με το ακολούθως αναφερόμενο 

προσωπικό που υποβλήθηκε με την Προσφορά μας. 

 
 

1. Θέση: 
 

Όνομα: 

2. Θέση:  
 

Όνομα:  

3. Θέση: 
 

Όνομα: 

4. Θέση: 
 

Όνομα: 
 

 
 

 
…………………………………. 

 
………………………………. 

 

Ο ……………………….. (Προσφέρων) δηλώνω ρητά και αμετάκλητα ότι σε 

περίπτωση πού οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω αναφερομένους δεν είναι 

διαθέσιμος κατά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για απρόβλεπτους λόγους, 

θα γνωστοποιήσουμε αυτό άμεσα στο ΔΕΣΦΑ και θα προτείνουμε 

συγχρόνως (κατά περίπτωση) τον αντικαταστάτη του ο οποίος θα διαθέτει 

ισάξια ή ανώτερα προσόντα, υποβάλλοντας τα σχετικά Βιογραφικά 

Σημειώματα. Τα προτεινόμενα Βιογραφικά Σημειώματα θα πρέπει να 

εγκριθούν από το ΔΕΣΦΑ πριν από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

 

Ημερομηνία: 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

………………………….. (Υπογραφή) 
 

…………………………… (Όνομα) 
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13.15.2 Βιογραφικά Σημειώματα του προτεινόμενου βασικού προσωπικού (Key 
Personnel), όπου θα γίνεται ειδική και αναλυτική αναφορά σε όλες τις κατωτέρω 
απαιτήσεις: 

 
(α) - Πανεπιστημιακή Μόρφωση (πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμης Σχολής του 

Εξωτερικού ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας που μπορεί να παρέχει 
Τοπογραφικές Υπηρεσίες). Εγγραφή σε Επαγγελματικό Φορέα στην Ελλάδα 
(Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΤΕΕ) ή σε αντίστοιχο Φορέα χώρας 
μέλους της Ε.Ε., σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΕ, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, σε ότι αφορά το Διευθυντή 
Υπηρεσιών.  

- Πανεπιστημιακή Μόρφωση (Πτυχίο Τοπογράφου) για τον Επικεφαλής 
Τοπογραφικού Συνεργείου. 

- Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής (σε σχετικό τεχνικό αντικείμενο) για 
το Διευθυντή εργασιών πεδίου.  

(β) Το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να έχει ελάχιστη επαγγελματική 
εμπειρία τριών (3) ετών, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται εμπειρία 
τουλάχιστον ενός (1) έτους σε παρόμοιες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.  

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

 
Τα Βιογραφικά Σημειώματα (CV) του προτεινόμενου βασικού προσωπικού (Key 
Personnel) θα υποβληθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα, 
υπογεγραμμένα από το προτεινόμενο προσωπικό.  
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Σημείωση 
Με την υποβολή Βιογραφικών Σημειωμάτων, για την κάλυψη των απαιτήσεων του 
άρθρου 13.15 (13.15.1 & 13.15.2) πρέπει να υποβληθεί και Δήλωση Προσωπικών 
Δεδομένων, σύμφωνη με το συνημμένο Παράρτημα 4. 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1. Επώνυμο: 

2. Όνομα: 

3. Ημερομηνία Γεννήσεως: 

4. Εθνικότητα: 

5. Επαγγελματική Εμπειρία (Αριθμός ετών): 

6. Ανώτατη Εκπαίδευση: 

7. Επαγγελματικά προσόντα: 

8. Παρών Εργοδότης: 

9. Αριθμός ετών με τον παρόντα Εργοδότη: 

10. Επαγγελματική Εμπειρία (αρχίζοντας από την σημερινή θέση):  

10.1 
Από: Έως: 
Εργοδότης: 

 
Διεύθυνση: 

Θέση:  
Κύρια καθήκοντα: 

 
 
10.2 

Έως: 
Εργοδότης: 

 
Διεύθυνση: 

Κύρια καθήκοντα: 
 
 
10.3 
10.4        κ.λ.π. 

   
11. Άλλα προσόντα, εμπειρία και επιπρόσθετες πληροφορίες:  
 
 
 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και 
αληθή και περιγράφουν πλήρως τα επαγγελματικά μου προσόντα και δηλώνω ότι δέχομαι να 
συμμετάσχω στο Διαγωνισμό Νο ……………… με την Εταιρεία …………………. . 
 
 
Υπογραφή,                                             Ημερομηνία, 
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13.16 Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Ο Προσφέρων θα υποβάλει συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα με τη μορφή «bar chart» 
καταδεικνύοντας τα κρίσιμα ορόσημα (π.χ. υπογραφή ΣΥΜΒΑΣΗΣ, περίοδο 
κινητοποίησης, έναρξη παροχής Υπηρεσιών, Τμηματικές Προθεσμίες κλπ., κρίσιμες 
διαδρομές, προϋποθέσεις, διασυνδέσεις με εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. 
κοινοπρακτούντα μέλη, τυχόν Υπεργολάβοι, κλπ), και άλλες περιγραφικές 
πληροφορίες σχετικές με την στρατηγική του Προσφέροντα για την ολοκλήρωση των 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι εντός των ορίων της συνολικής 
προθεσμίας εκπόνησης της ΜΕΛΕΤΗΣ.  
 

13.17 Σχέδιο Εκτέλεσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Ο Προσφέρων θα υποβάλει συνοπτική τεχνική περιγραφή των μεθόδων και των 
διαδικασιών για την εκτέλεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην οποία θα περιλαμβάνονται 
αναφορές στην οργανωτική δομή, τον εξοπλισμό και λογισμικά προγράμματα που θα 
χρησιμοποιηθούν, την εκπλήρωση των στόχων του χρονοδιαγράμματος , τις υποβολές 
των παραδοτέων και το Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας που θα εφαρμοσθεί.  
 
Για τους προτεινόμενους Υπεργολάβους για την παροχή επιμέρους ή ειδικών 
υπηρεσιών, θα πρέπει να υποβληθεί λεπτομερές προφίλ των προτεινόμενων εταιρειών 
με στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 13.11 ανωτέρω, για Υπηρεσίες που έχουν 
ολοκληρωθεί ή είναι υπό εκτέλεση. Οι Υπεργολάβοι εγκρίνονται από το ΔΕΣΦΑ .  
 

 
13.18 Γνώση τοπικών συνθηκών  

 
Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι ο Προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση των 
τοπικών συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

 
13.19  Άλλες πληροφορίες 
 

Οι Προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία 
θεωρούν χρήσιμη για την αξιολόγηση της Προσφοράς τους. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 
Οι Προσφέροντες δεν πρέπει να περιλάβουν στο Φάκελο Α΄ οποιαδήποτε στοιχεία 
σχετικά με προσφερόμενες τιμές (οι οποίες θα περιέχονται στο Φάκελο Β΄), αλλιώς 
οι Προσφορές τους θα απορριφθούν. 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι τα Τεχνικά Δεδομένα του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ που 
περιέχονται στο Φάκελο Α’ θα εξεταστούν από το ΔΕΣΦΑ αποκλειστικά και μόνο για 
το σκοπό της αξιολόγησης των Προσφορών. Η εξέταση αυτή δεν μπορεί με κανένα 
τρόπο να ερμηνευθεί ως αποδοχή από το ΔΕΣΦΑ της Τεχνικής Προσφοράς του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που προβλέπονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ που θα υπογραφεί 
με τον επιτυχόντα ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΜΕΛΕΤΗΤΗ), θα παρασχεθούν, ελεγχθούν και 
ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεύχος IV του Διαγωνισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Β΄ 

 
14.1 Ο Φάκελος Β’ πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένο το Έντυπο Υποβολής Προσφοράς 

σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του παρόντος, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο 
Εκπρόσωπο του Προσφέροντος, σύμφωνα με τα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

 
14.2 Σε περίπτωση που στο Φάκελο Β’ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, περιέχεται απόκλιση σε σχέση 

με τις απαιτήσεις του ΔΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ θα απορρίψει την Προσφορά.   
 

14.3 Η παράλειψη υπογραφής της οικονομικής προσφοράς από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη του Διαγωνισμού αποτελεί 
αιτία απόρριψης της Προσφοράς. .   
 

  
 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
15.1 Μόνο ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ που έχουν υποβάλει Φάκελο Α’ σύμφωνα με το Άρθρο 13 θα 

γίνουν αποδεκτοί για περαιτέρω αξιολόγηση.  
 
15.2 Οι Προσφορές θα απορρίπτονται εφόσον: 
 

 Aπό το Φάκελο Α’ διαπιστώνεται ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν έχει την τεχνογνωσία ή 
την εμπειρία και γενικά την τεχνική και/ή την οικονομική και χρηματοδοτική 
ικανότητα να εκτελέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ. 

 Ο Προσφέρων έχει παράσχει, οποιαδήποτε πληρoφoρία, πρoκειμέvoυ vα 
συμμoρφωθεί με τoυς όρoυς τoυ Διαγωvισμoύ, η oπoία είvαι ψευδής. 

 Η Προσφορά δεν είναι αρκετά σαφής ώστε είvαι αδύvατov vα oριστεί με 
βεβαιότητα τι πρoσφέρεται, έvαvτι πoιάς τιμής ή αv δεν αvταπoκρίvεται στις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης, ή αv δεv είvαι καθ`oιovδήπoτε τρόπo ικαvoπoιητική 
για τo ΔΕΣΦΑ, συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ αθέμιτoυ αvταγωvισμoύ. 

 
 
15.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Για τις Προσφορές για τις οποίες ο Φάκελος Α΄ έχει κριθεί αποδεκτός, θα ακολουθήσει 
η ηλεκτρονική αποσφράγιση του Φακέλου Β’ και θα γνωστοποιηθούν οι Οικονομικές 
Προσφορές. 

 
Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα ν' απορρίψει ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κριθούν ότι έχουν 
ασυνήθιστα χαμηλές τιμές, αφού προηγουμένως ζητηθούν σχετικές πληροφορίες και 
στοιχεία που θα πρέπει να δικαιολογούν επαρκώς τις τιμές αυτές, τα οποία στοιχεία θα 
πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης του ΔΕΣΦΑ, και εφόσον αξιολογηθεί ότι δεν 
εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο τιμής ή κόστους που 
προτείνεται. 

 
Ο ΔΕΣΦΑ θα αναθέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ του οποίου η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
είναι αποδεκτή και αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει μόνο της προσφερθείσας τιμής (η αποδεκτή προσφορά με το 
χαμηλότερο κατ΄ αποκοπή τίμημα). 
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15.4 Η αξιολόγηση των Προσφορών ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων 
της από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΣΦΑ και ακολουθεί η κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

16.1 α) Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ θα λάβει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Επιστολή Πρόθεσης 
Ανάθεσης.  

 
Ο επιτυχών ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ αφού λάβει την Πρόθεση Ανάθεσης: 

• Θα υποβάλει στo ΔΕΣΦΑ ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Επιστολή 
Αποδοχής του χωρίς καμία επιφύλαξη, τo αργότερo μέσα σε δύo (2) εργάσιμες 
ημέρες από τη λήψη της Πρόθεσης Ανάθεσης.  

 

• Θα υποβάλλει στο ΔΕΣΦΑ ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όλα τα έγγραφα 
που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 3, για το ΜΕΛΕΤΗΤΗ και για τον 
Τρίτο Οικονομικό Φορέα (αν υπάρχει) το αργότερο μέσα σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από λήψη της Πρόθεσης Ανάθεσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 13.1.2,  

 
Στη συνέχεια της εν λόγω αποδοχής και της υποβολής των εγγράφων που 
αναφέρονται ανωτέρω ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ θα λάβει από το ΔΕΣΦΑ με τον ίδιο τρόπο 
επιστολή Ανάθεσης.  

 
β) Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα, μετά την αποστολή της Επιστολής Ανάθεσης, να 

του ζητήσει βελτίωση της Οικονομικής Προσφοράς του χωρίς οποιαδήποτε 
τροποποίηση της Τεχνικής Προσφοράς του. Η βελτίωση αυτή είναι στη διακριτική 
ευχέρεια του ΜΕΛΕΤΗΤΗ.  

 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ δύναται να απαντήσει μέσω του Συστήματος στο ΔΕΣΦΑ, εντός 
δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εν λόγω αιτήματος, δίνοντας 
στοιχεία της βελτιωμένης προσφοράς του. 
 
Σε περίπτωση μιας τέτοιας βελτίωσης, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
όπως αναφέρεται στο Άρθρο 9 της Διακήρυξης, (ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ), καθώς και το 
Συμφωνητικό Σύμβασης θα προσαρμοστούν αναλόγως. 
Σε περίπτωση που, ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ βελτιώσει την Οικονομική Προσφορά του με 
ταυτόχρονη τροποποίηση της Τεχνικής Προσφοράς του, σε αντίθεση με τις 
παραπάνω διατάξεις, η βελτίωση αυτή θα θεωρηθεί ως μη υποβληθείσα. 

 
Σε περίπτωση που ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ δεν ανταποκριθεί στο αίτημα του ΔΕΣΦΑ εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας, το αίτημα του ΔΕΣΦΑ για βελτίωση της 
Οικονομικής Προσφοράς του θα θεωρηθεί ότι απορρίφθηκε.  

 
16.2 Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα υπογραφεί αφού ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ υποβάλει στο ΔΕΣΦΑ το αργότερο 

εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης από το ΜΕΛΕΤΗΤΗ 
της Επιστολής Ανάθεσης, τα παρακάτω:  

 
A. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου Οργάνου να λαμβάνει 

αποφάσεις για λογαριασμό του ΜΕΛΕΤΗΤΗ (σε περίπτωση Κ/Ξ για κάθε μέλος 
της), νόμιμα υπογεγραμμένο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται: 

 
(i) Η απόφασή του να αποδεχτεί την ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
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(ii) Ο Ορισμός, Νόμιμου Εκπροσώπου/ων, εξουσιοδοτημένου να υπογράψει τη 
ΣΥΜΒΑΣΗ και να εκπροσωπεί το ΜΕΛΕΤΗΤΗ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 
Β.  Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον/τους παραπάνω Νόμιμο Εκπρόσωπο 

του ΜΕΛΕΤΗΤΗ, με την οποία θα αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις την 
εξουσιοδότηση. 

 
Γ.  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όπως αναφέρεται στο Άρθρο 9 της 

Διακήρυξης (ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ).  
 

Δ.  Σε περίπτωση Κ/Ξ, όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Κ/Ξ έχει συσταθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 11 της Διακήρυξης και σύμφωνα με το 
Νόμο.  

 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε 
μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή, εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ειδικά η εγγυητική 
επιστολή προσκομίζεται έντυπα σε πρωτότυπο.  

 
Με την ηλεκτρονική αποστολή των ως άνω δικαιολογητικών το Σύστημα εκδίδει 
επιβεβαίωση της αποστολής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα 
στον επιτυχή ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. 

 
16.3 Σε περίπτωση που ο επιτυχής ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν αποδεχτεί την Επιστολή Πρόθεσης 

Ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ εντός των παραπάνω δύο (2) εργάσιμων ημερών ή δεν 
υποβάλει τα έγγραφα της παρ. 16.1.α) ή μετά την Ανάθεση του ΔΕΣΦΑ δεν υποβάλει 
τα έγγραφα της παρ. 16.2 της Διακήρυξης, ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να 
ακυρώσει την Ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ στον εν λόγω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και να αξιώσει 
αποζημίωση για ζημίες που σχετίζονται με τις παραπάνω καθυστερήσεις λόγω της μη 
συμμόρφωσής του και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Άρθρου 9.6 της Διακήρυξης. 
 

16.4 Σε περίπτωση όπου ο επιτυχής ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ είναι Κ/Ξ, η ανάθεση θα γίνει στο όνομα 
όλων των μελών της Κ/Ξ. Κάθε μέλος της Κ/Ξ θα είναι πλήρως, από κοινού, εξ 
αδιαιρέτου και εις ολόκληρον υπεύθυνο έναντι του ΔΕΣΦΑ και θα εκπροσωπείται από 
έναν κοινό εκπρόσωπο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 
16.5 Τα δικαιoλoγητικά των προηγουμένων παραγράφων πρέπει vα είvαι πρωτότυπα ή 

vόμιμα επικυρωμέvα αvτίγραφα συvτεταγμέvα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ή 
μεταφρασμέvα στηv Ελληvική. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

17.1 Οι πληρωμές προς το ΜΕΛΕΤΗΤΗ υπόκεινται σε κρατήσεις.  
Ειδικότερα, βαρύνουν το ΜΕΛΕΤΗΤΗ και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Κατ’ 
Αποκοπή Τίμημα το ποσοστό για γενικά έξοδα, το κέρδος του ΜΕΛΕΤΗΤΗ, τα έξοδα 
που προκύπτουν από τις γενικές του υποχρεώσεις, και κάθε άλλη επιβάρυνση που 
επιβάλλεται από το ελληνικό Δίκαιο.   

 
Αυτές οι επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

 

α. Το φόρο εισοδήματος και την παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση 
διμερούς συμφωνίας μεταξύ κρατών, σχετικά με την αποφυγή διπλής 
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φορολόγησης, εφαρμόζονται για τους φόρους αυτούς, οι διατάξεις της 
συμφωνίας.  

β. Τις ασφαλιστικές εισφορές του ΜΕΛΕΤΗΤΗ.  
γ. Κάθε δασμό εισαγωγών, λοιπούς φόρους και κρατήσεις.  
δ. Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και κάθε άλλο φόρο και χρέωση που 

απαιτείται να πληρωθεί από το ΜΕΛΕΤΗΤΗ για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  
 

17.2 Διευκρινίζεται ότι, μόνο ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που αναγράφεται στα 
Τιμολόγια που εκδίδει ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ για την πληρωμή του από το ΔΕΣΦΑ, και που 
αποδίδεται στις ελληνικές φορολογικές αρχές, θα καταβληθεί από το ΔΕΣΦΑ και 
συνεπώς εξαιρείται από το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Κάθε τεχνική πληροφορία και δεδομένο που διατέθηκε από το ΔΕΣΦΑ μέσω των Τευχών του 
Διαγωνισμού, παραμένει περιουσιακό στοιχείο του ΔΕΣΦΑ και θα αντιμετωπίζεται ως 
εμπιστευτικό υλικό, δεν θα χρησιμοποιείται, αποκαλύπτεται ή δημοσιοποιείται σε 
οποιονδήποτε τρίτο για οποιοδήποτε λόγο πέραν της σύνταξης των Προσφορών.   

 
Εφόσον ένας ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 
ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του με τη μορφή υπογεγραμμένου αρχείου 
.pdf, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 
την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή τους. 

 
Τα αρχεία που επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με 
μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου 
φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP) που 
να περιλαμβάνει αυτά. Κάθε ένα από τα αρχεία αυτά θα είναι ηλεκτρονικά κλειδωμένο με 
ηλεκτρονικό κλειδί που κατέχει ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ και το οποίο θα αποστείλει μέσω του 
Συστήματος προς την επιτροπή αμέσως μετά την αποσφράγιση του αντιστοίχου φακέλου. Τα 
εμπιστευτικά έγγραφα δεν είναι προσβάσιμα από άλλους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μέσω του 
Συστήματος. 

 
Ο ΔΕΣΦΑ επεξεργάζεται, δηλαδή συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του 
Διαγωνισμού και την εκπλήρωση των εκ του νόμου προβλεπομένων υποχρεώσεων που 
συνδέονται με αυτόν.  
Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε τις διατάξεις του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679/ΕΕ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός 
Κανονισμός) και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, και ο 
ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι 
η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις.  
Το κατά περίπτωση Υποκείμενο των Δεδομένων έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται 
στα άρθρα 12 – 23 του Γενικού Κανονισμού. 
Ο ΔΕΣΦΑ δεν διαβιβάζει, αποκαλύπτει ή γνωστοποιεί σε τρίτους τα ανωτέρω Προσωπικά 
Δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν των σκοπών του Διαγωνισμού ή για εκπλήρωση 
νόμιμης υποχρέωσης, χωρίς τη συναίνεση του Υποκειμένου των Δεδομένων που αυτά 
αφορούν ή όπως νόμος ορίζει.  
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Στο πλαίσιο αυτό, οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συνοδεύουν κάθε έγγραφό τους που 
περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα (πχ υπεύθυνη δήλωση, βιογραφικά σημειώματα, ποινικά 
μητρώα) με ρητή δήλωση του κατά περίπτωση Υποκειμένου των Δεδομένων σύμφωνα με το 
άρθρο 13.1.4 της παρούσας Διακήρυξης και το συνημμένο Παράρτημα 4 και να τηρούν την 
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ιδίως 
τον Γενικό Κανονισμό, κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των εργαζομένων, 
στελεχών, προστηθέντων και συνεργατών τους στο πλαίσιο της συμμετοχής στον παρόντα 
Διαγωνισμό. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ 

 
19.1 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και αποδοχή από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ότι έχει 

πλήρη γνώση των όρων και διατάξεων των Τευχών του Διαγωνισμού, καθώς και της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας, και ότι τα αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις. 
 

Οποιαδήποτε παράλειψη σχετικά με την υποβολή της Προσφοράς, όπως και η 
παράλειψη υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου, δεν παρέχει στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ το 
δικαίωμα να επικαλεστεί αυτό το γεγονός προς όφελός του καθ' οποιονδήποτε τρόπο.  
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ φέρει την ευθύνη και δεσμεύεται με την Προσφορά του όπως την 
υποβάλλει.  

 
19.2 Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σαν αποτέλεσμα 

αυτού του Διαγωνισμού ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε φάση του ή να 
ακυρώσει το Διαγωνισμό ή να ενεργήσει διαφορετικά σύμφωνα με το συμφέρον του, 
χωρίς καμιά υποχρέωση προς τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ. 
 

19.3 Ο ΔΕΣΦΑ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση φέρει να αποζημιώσει και/ή καταβάλει στον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ οποιοδήποτε δαπάνη ή απώλεια προκύψει κατά την προετοιμασία και 
υποβολή της Προσφοράς, και ειδικότερα σε περίπτωση όπου οι όροι και οι διατάξεις 
των Τευχών του Διαγωνισμού αλλάξουν από το ΔΕΣΦΑ ή αν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν γίνει 
αποδεκτή, ή αν ο Διαγωνισμός παραταθεί ή ακυρωθεί ή αναβληθεί ή διακοπεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ή αν ο ΔΕΣΦΑ 
λάβει οποιαδήποτε απόφαση σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της 
Διακήρυξης. Επομένως, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό που υποβάλλουν 
Προσφορά, ανεξάρτητα αν αυτή είναι τελικά αποδεκτή ή όχι, δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα έναντι του ΔΕΣΦΑ το οποίο να απορρέει από τους Όρους του Διαγωνισμού ή 
από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.  
 

19.4 Ο ΔΕΣΦΑ και ο πάροχος του Συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών ουδεμία ευθύνη 
ή υποχρέωση φέρουν να αποζημιώσουν και/ή καταβάλουν στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
οποιοδήποτε δαπάνη ή απώλεια προκύψει από αδυναμία ή παράλειψη σχετικά με την 
υποβολή της Προσφοράς μέσω του Συστήματος, ιδίως σε περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ 
διακόψει προσωρινά ή παρατείνει ή μεταθέσει ή αναβάλλει ή ακυρώσει το Διαγωνισμό 
σε οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγμή, λόγω ύπαρξης σοβαρής τεχνικής βλάβης 
του Συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών.  

 
Ο ΔΕΣΦΑ και ο πάροχος του Συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών ουδεμία ευθύνη 
ή υποχρέωση φέρουν να αποζημιώσουν και/ή καταβάλουν στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
οποιοδήποτε δαπάνη ή απώλεια προκύψει κατά την απόκτηση της της αναγκαίας 
υποδομής και δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικής προσφοράς και για την 
προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς. 
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19.5 Η Προσφορά θεωρείται ότι είναι μία πρόταση προς το ΔΕΣΦΑ και όχι αποδοχή εκ 
μέρους του ΔΕΣΦΑ. Συνεπώς, από το υπόδειγμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και τα λοιπά έγγραφα 
και Τεύχη του Διαγωνισμού συνεπάγεται ότι οι Υποψήφιοι υποβάλλουν τις Προσφορές 
τους σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της Προσφοράς τους. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τους ισχύοντες Νόμους, 
Κανονισμούς, Διατάγματα, Πρακτικές και άλλες συνθήκες στην Ελλάδα γενικά και ειδικά στον 
τόπο παροχής των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που ενδεχομένως επηρεάζουν την Προσφορά του και την 
υλοποίηση των υποχρεώσεών του.  

 

Ελλιπής εξοικείωση του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σχετικά με αυτά τα θέματα δεν τον απαλλάσσει από 
τις υποχρεώσεις του.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 

Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ δύνανται να επισκεφθούν επί τόπου την περιοχή ώστε να εξοικειωθούν 
πλήρως σχετικά με τις υφιστάμενες και αναμενόμενες συνθήκες που ενδεχομένως 
επηρεάζουν το κόστος και/ή την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα αναλάβουν 
κάθε κόστος τους που θα προκύψει για τις επί τόπου επισκέψεις.  

 
Τυχόν αποτυχία να διερευνηθούν πλήρως η περιοχή ή οι παραπάνω συνθήκες, δεν 
απαλλάσσει οποιονδήποτε ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ από την υποχρέωσή του να υπολογίσει σωστά τη 
δυσκολία ή το κόστος για την επιτυχή παροχή οποιουδήποτε τμήματος των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΣΦΑ 
 

Αν ζητηθεί από το ΔΕΣΦΑ, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να είναι προετοιμασμένος να παρουσιάσει 
επίσημα την Προσφορά του, να δώσει συνέντευξη το βασικό προτεινόμενο προσωπικό του 
που σχετίζεται με την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως επίσης και να διευκρινίσει τυχόν 
απορίες που ενδεχομένως έχει ο ΔΕΣΦΑ, πιθανά στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ. Αυτές οι 
συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της 
Προσφοράς και της ανάθεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα διευθετήσει μόνος του ό,τι 
απαιτείται για την παρουσία του σε αυτές τις συναντήσεις και θα αναλάβει τα σχετικά έξοδα.   

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Ο υποψήφιος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τα Τεύχη του 
Διαγωνισμού οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έως και δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.  



 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Οριστική τοπογραφική μελέτη χάραξης αγωγού φυσικού αερίου και σύνταξη οριστικών κτηματολογικών διαγραμμάτων  
και οριστικών κτηματολογικών πινάκων για το έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Μαυρομάτι - ΛΑΡΚΟ»  
 

   
Τεύχος Ι                Διαγωνισμός 837/18                                                                           
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Ο ΔΕΣΦΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να δώσει τις αιτούμενες διευκρινίσεις το αργότερο 
επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.  

 
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα 
στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω του Συστήματος. Το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι υπογεγραμμένο.  

 
Αιτήματα/Ερωτήματα που υποβάλλονται με διαφορετικό από τα παραπάνω τρόπο, δεν 
εξετάζονται.   
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΣΦΑ 

 

Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να εκδώσει τροποποιήσεις με τη μορφή προσθήκης οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή, αλλά όχι αργότερα από έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των Προσφορών και να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Προσφορών, αν απαιτείται κατά 
την άποψη του ΔΕΣΦΑ . 

 

Οι Υποψήφιοι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα επιβεβαιώσουν γραπτώς την ενσωμάτωση στην 
Προσφορά τους όλων των διευκρινίσεων / τροποποιήσεων που έχουν εκδοθεί πριν 
την παραλαβή Προσφορών από το ΔΕΣΦΑ (βλ. Παράρτημα 1-Επιστολή Προσφοράς).   

 

Για διευκρινίσεις / τροποποιήσεις που εκδίδονται από το ΔΕΣΦΑ μετά την κατάθεση 
της Προσφοράς, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική προθεσμία 
υποβολής Προσφορών, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει την ευθύνη να εξετάσει λεπτομερώς τα 
Έγγραφα της Προσφοράς του και να λάβει υπόψη σε αυτή τις εν λόγω διευκρινίσεις 
/ τροποποιήσεις. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Τα παρακάτω Παραρτήματα είναι συνημμένα στο παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας Διακήρυξης: 

 

Παράρτημα 1: ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Παράρτημα 2:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Παράρτημα 3:  ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Παράρτημα 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  

 


