
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

λήψης έγγραφων προσφορών  

για την ανάθεση του έργου 

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 (Φθινοπωρινές 

σπορές)» 

προϋπολογισμού 9.000,44 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην λήψη έγγραφων προσφορών, μετά από 

ανακοίνωση, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 

ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 (Φθινοπωρινές σπορές)», κατ΄εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.3 του Π.Δ 

437/1981. Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση  φυτωριακών εργασιών, απολογιστικά, με 

συνεργεία εργατών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Η διαδικασία, η σύμβαση και όλες οι ενέργειες που αφορούν στην εκτέλεση και την παραλαβή των 

εργασιών και τις πληρωμές, διέπονται από: 

1. Π.Δ 437/1981 «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» 

2. Π.Δ 146/1988 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων 

που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» 

3. το Ν.3669/2008, Περί«Κύρωσης της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων»όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

4. το Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού 

ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων» 

5. το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

6. Το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν, 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 61 του 

Ν. 4146/13 για κράτηση 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

7. Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93), το άρθρο 

8  παρ. 2  του Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ Α’ 208/1995) & άρθρο 23 του Ν. 3470/28-6-2006 (ΦΕΚ 

132/Α) για κράτηση 6‰ «Δικαιώματα Γεωτεχνικών»  

8. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και 

σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 9.000,44) και αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη εργασιών: €   5.310,81  

Εργολαβικό όφελος: €      955,95 

Απρόβλεπτα:  €      940,01 

Αναθεώρηση:  €      110,66 

Φ.Π.Α 23%:  €   1.683,01 

 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα δασών του Πράσινου Ταμείου για το έτος 

2014.  

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε σπορά – τοποθέτηση σπόρων σε 3.900 

φυτοσάκκους και εξαγωγή 33.000 φυταρίων ψευδακακίας, θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του 

δημοσίου δασικού φυτωρίου Δασαρχείου Ξάνθης που βρίσκονται στον οικισμό του Κουτσού και θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2014. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η λήψη των έγγραφων προσφορών θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2014,   ημέρα Τετάρτη  και 

ώρα 10:00  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στη 1 Οκτωβρίου 

2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ, στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες καθώς και 

το τεύχος της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, διατίθενται από το Δασαρχείο Ξάνθης -

Αδριανουπόλεως 4  671 00 Ξάνθη, πληροφορίες κ. Τριανταφυλλίδου Μαρία τηλ: 2541026500. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η διαδικασία λήψης προσφορών δημοσιοποιείται με σχετική ανακοίνωση καθώς και με ανάρτηση 

της παρούσας αλλά και της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης, μέσω της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

 

Τα συμβατικά στοιχεία είναι: α) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, β) η ανακοίνωση της 

διαδικασίας και γ) η σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Για την έγκαιρη και παραδεκτή συμμετοχή στη διαδικασία, κάθε συμμετέχων πρέπει να καταθέσει 

το φάκελο προσφορά  εγκαίρως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, στην επιτροπή του 

διαγωνισμού, η οποία συνεδριάζει στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης-Αδριανουπόλεως 4. 

Δικαίωμα υποβολής της προσφοράς , ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου, έχουν: 

1. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης, ο ίδιος ο εργολήπτης 

2. σε περίπτωση μεμονωνομένης Ο.Ε ή Ε.Ε , ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος 

ομόρρυθμος εταίρος της εργοληπτικής επιχείρησης, 

3. σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε, ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της, 

4. σε περιπτωση μεμονωμένης Α.Ε, εξουσιοδοτημένος μέλος του Δ.Σ 

5. σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να 

είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των 

κοινοπρακτουσών Εργοληπτικών επιχειρήσεων, είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί 

 



Ο φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των 

δικαιολογητικών, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και –επί ποινή αποκλεισμού- σφραγισμένο 

το φάκελο της οικονομικής προσφοράς με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».  

Και στους δύο φακέλους θα αναγράφεται εξωτερικά και κάτω από τις ανωτέρω ενδείξεις, ο τίτλος  

του έργου και τα πλήρη στοιχεία της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιέχει- επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 146,35 ευρώ και 

έχει εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα της παρ.4 του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, το 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

2. Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  ή πρωτότυπο πτυχίο Ε.Δ.Δ.Ε, τα οποία 

επιστρέφονται αμέσως μετά το άνοιγμα των φακέλων δικαιολογητικών και την καταγραφή 

των δικαιολογητικών, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.  

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου ή του νόμιμου εκπροσώπου. 

4. Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς εφόσον αυτή υποβάλλεται από τρίτο 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής Ενημερότητας 

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο συμμετέχων  θα πρέπει να δηλώνει α) ότι δεν βρίσκεται σε 

καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρα 68 και 

153 του Ν.4281/2014. β) ότι έλαβε γνώση των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων και τους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα γ) την ύπαρξη τυχόν ειδικών σχέσεων, όπως ιδιαίτερου δεσμού, 

ιδιάζουσας σχέσης ή έριδας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 στοιχείο β΄και γ΄του άρθρου 

45 του Ν.4281/2014 δ)ότι τα υποβαλλόμενα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα 

των πρωτοτύπων ε) ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί 

προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στο τόπο όπου 

πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση στ) ότι είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς 

καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που  αποδεικνύει τις πληροφορίες 

που περιλαμβάνει η δήλωσή του ζ) τους φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών. 

 

Σε περίπτωση που στο Φάκελο των δικαιολογητικών δεν περιέχονται όλα τα προαναφερόμενα 

δικαιολογητικά, ο Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς ΔΕΝ ανοίγεται. 

 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού και η προσφερόμενη 

έκπτωση  αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και σε ακέραιες εκατοστιαίες μονάδες. 

 

Το σύστημα υποβολής προσφοράς που θα εφαρμοστεί είναι μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό 

οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δύο (2) μήνες από 

την επόμενη της διαδικασίας λήψης προσφορών, δηλ. έως 25 Νοεμβρίου 2014. 

 

Μειοδότης θα κριθεί ο συμμετέχων με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εφόσον δεν συντρέχει 

λόγος απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4281/2014 και η προσφορά κριθεί 

συμφέρουσα προς το Δημόσιο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Στη διαδικασία λήψης προσφορών γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε  του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, οποιασδήποτε τάξης (Ν.4278/14-ΦΕΚ 157/Α΄/04.08.2014) για έργα πρασίνου, στελεχωμένες 

με Δασολόγο ή Τεχνολόγο Δασοπονίας, εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ 

β)Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, εφόσον ανήκουν στην Α΄και Β΄τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Π.Δ 437/1981 και της 

υπ΄αριθμ. 107987/1341/26.03.2014 (ΦΕΚ 964/Β΄/16.04.2014) Υπουργικής απόφασης για τον ορισμό του 

συντελεστή Μ για το έτος 2014 



2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων της παραπάνω  περίπτωσης α, υπό τους όρους του 

άρθρου 2 παρ.7 του Π.Δ 609/85 και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο 

κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος 

 

ΑΡΘΡΟ 9 -  ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται στο Δασαρχείο Ξάνθης και να αναφέρουν τα 

στοιχεία του διαγωνιζομένου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την 

επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 

το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις 

του άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4281/2014. Ο δε χρόνος ισχύος αυτών είναι τουλάχιστον τρεις μήνες, από την 

επόμενη ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας λήψης των προσφορών, δηλ. τουλάχιστον έως 25 Δεκεμβρίου 

2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Μετά την παραλαβή των φακέλων προσφοράς, η επιτροπή ανοίγει όλους τους φακέλους 

παρουσία των ενδιαφερομένων και μονογράφει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια προχωρεί 

στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών, στην ανακοίνωση τους και τη καταγραφή 

τους στο σχετικό πρακτικό. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται την 

ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας και διενεργείται κατά σειρά της μειοδοσία, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες προσφορές συμπίπτουν, τότε θα γίνει κλήρωση. 

Το πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή και υποβάλλεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας 

για έγκριση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ακολουθεί η υπογραφή του συμφωνητικού της 

Υπηρεσία με τον μειοδότη, αφού πρώτα προσκομιστεί εγγυητική επιστολή καλή εκτέλεσης ύψους ίσου με 

το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται  

από τα πιστωτικά ιδρύματα της παρ.4 του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή παρέχεται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Η λύση της σύμβασης επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Παράβασης των όρων της σύμβασης 

2. Περικοπής των σχετικών οικονομικών πιστώσεων  

3. Αναστολής των εργασιών από την Υπηρεσία 

4. Αποβίωσης του αναδόχου 

 

           Η Συντάκτης 

 

 

Τριανταφυλλίδου Μαρία 

Δασολόγος με Δ΄βαθμό 

 

Ο Δασάρχης Ξάνθης 

 

 

Χρήστος Μήλιος 

Γεωτεχνικός Δασολόγος  με Γ΄Βαθμό 

 




