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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Θεσσαλονίκη     22 – 9 – 2015 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ. :   72426 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Προκηρύσσει Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 437 / 81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την 

εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙ-

ΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  με το σύστη-

μα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου και για ύψος δαπάνης 34.000 € (συ-

μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) με δυνατότητα αυξομείωσης 30%, ανάλογα με την έκπτωση που 

θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση. 

Φορέας επίβλεψης είναι το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. 

Προϊσταμένη Υπηρεσία της έργου είναι η Δ/νση Δασών Νομού Θεσσαλονίκης. 

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι παρακάτω : 

Άρθρο 1 : Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές  

Ο διαγωνισμός, η σύμβαση και ότι άλλο έχει σχέση με το έργο διέπονται από : 

1.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ Α΄ 120/1981). 

2.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/88 (ΦΕΚ Α΄ 65/1988 ). 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 3669 / 2008 (ΦΕΚ Α΄ 116/2008), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

4. Το άρθρο 59 του Ν. 4278 / 2014 (ΦΕΚ Α΄ 157/2014) που αφορά την άρση περιορισμών συμμε-

τοχής σε διαγωνισμούς των εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ. 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα οριζόμενα από τη Νομοθεσία περί 

Δημοσίων Έργων. 

Άρθρο 2 : Καθορισμός του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπή 

του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 21131 / 19-3-2014 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Θεσ-

σαλονίκης, την 06 – 10 – 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφ-

θεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 13 – 10 – 2015, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δη-

μοσίευση. 

Άρθρο 3 : Χρηματοδότηση του έργου – Πληρωμή αναδόχου – Κρατήσεις. 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-

ων, έτους 2015, ΣΑΕ 084 & ΣΑΕΠ 508, από τα οποία μας κατανεμήθηκαν τα ποσά των 25.000 € & 

15.000 € αντίστοιχα, με τις αριθ. πρωτ. 44786 / 11-6-2015 , ΑΔΑ: 7Ι5ΥΟΡ1Υ-ΗΝ7 απόφαση Δ/νσης 

Δασών Θεσσαλονίκης & 69038/9-9-15, ΑΔΑ: 7Ο1ΩΟΡ1Υ-ΩΔ8 απόφαση Γεν.Διευθ.Δασων &Αγροτικών 

Υποθ. Απ.Δ.Μ.Κ. αντίστοιχα, ή οποιασδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης και υπόκειται σε κρατήσεις, 

που προβλέπονται για τα έργα αυτά, καθώς και στην καταβολή φόρου εισοδήματος.  

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με αυτεπιστασία διά μικροεργολαβιών (παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.Δ. 

437 / 81, μικροεργολαβία) και χωρίς εργολαβικό όφελος. 

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί ανάλογα με τις μονάδες εργασίας που θα εκτελέσει μετά από εντολή του 

επιβλέποντα Δασολόγου της Υπηρεσίας μας και ύστερα από παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή 

και έγκριση του πρακτικού παραλαβής εργασίας από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου και καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μαζί με τις 

πιστοποιήσεις του έργου. 

Δεν θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 

Άρθρο 4 : Περίληψη Διακήρυξης - Πληροφορίες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτησή τους, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προ-

σφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, έναντι απόδειξης, αντί του ποσού των 10 € από το γραφείο του 

Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, οδός Καρατάσου 1 (τηλέ-

φωνα : 2310508661, 2310545585, 2310545595), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο 

μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και σε δύο (2) εφημερίδες σύμφωνα με το Π.Δ. 437 / 

81 και το Ν. 3669 / 2008. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης και των τυχόν επαναλήψεών της 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Σε περίπτωση που ματαιωθεί η ανάθεση του έργου, 

οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν την πίστωση του έργου. 

Άρθρο 5 : Τεχνική Περιγραφή 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν συμπεριλαμβάνονται στις προβλεπόμενες εργασίες της εγκεκριμένης, 

με την αριθ. 31320 / 4-5-2012 απόφαση Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης, οριστικής μελέτης που εκπονή-

θηκε από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 

Οι εργασίες που προβλέπονται, είναι οι εξής : 
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 Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δασικό αντιπυρικό δρόμο Πλατανάκια -Δρυμώνας 

 Κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτών οχετών) σε δασικούς αντιπυρικούς δρόμους περι-

οχής ευθύνης δασαρχείου Θεσσαλονίκης .  

 Άρση καταπτώσεων κατά θέσεις στο δασικό αντιπυρικό δίκτυο  

 Διαπλατύνσεις καταστρώματος κατά θέσεις σε δασικούς αντιπυρικούς δρόμους.  

 Διάνοιξη τάφρων κατά θέσεις σε δασικούς αντιπυρικούς δρόμους. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές : 

1. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε θέσεις σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης 

και θα υποδειχθούν επί τόπου από τον επιβλέποντα Δασολόγο της Υπηρεσίας ο οποίος θα δώσει 

και τις απαραίτητες οδηγίες στον ανάδοχο. 

2. Οι προβλεπόμενες χωματουργικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν :  

 με τροχοφόρο φορτωτή για τις εργασίες της άρσης καταπτώσεων κατά θέσεις, 

 Με εκσκαφέα με υδραυλική σφύρα και εμπρόσθιο μαχαίρι για τις διαπλατύνσεις και την 

διάνοιξη τάφρων κατά θέσεις. 

3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση μετά από εντολή της Υπηρεσίας να μεταφέρει τα χωματουργικά 

μηχανήματα σε όποια περιοχή του ζητηθεί. 

4. Σε καμία φάση των εργασιών δεν θα κλείνουν (δεν θα αποκόπτεται η κυκλοφορία) οι αντιπυρικοί 

δρόμοι και ζώνες, τα δε προϊόντα εκσκαφών θα διαμορφώνονται ώστε να μην παρακωλύουν την 

κυκλοφορία των οχημάτων και τα πρανή θα διαμορφώνονται πλήρως. Επίσης εντός της ημέρας θα 

ολοκληρώνεται η εργασία στο τμήμα του δρόμου προκειμένου να αποφευχθεί η παραμονή σωρών 

χώματος επί του καταστρώματος του δρόμου, που κατά την διάρκεια της νύκτας είναι δυσδιάκριτο 

από τους οδηγούς των οχημάτων και περικλείει μεγάλους κινδύνους γι΄ αυτούς και τα οχήματά 

τους. 

5. Η αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων θα γίνεται σε όλο το πλάτος του καταστρώματος, 

χωρίς να μένει ανάχωμα στην άκρη προς τα κατάντη αυτού. 

6. Η διάνοιξη τάφρων θα εκτελεστεί σε θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου και κυρίως εκατέρωθεν 

των τεχνικών έργων που θα κατασκευασθούν. Θα είναι τριγωνικής διατομής πλάτους ενός μέτρου 

και βάθους 0,5 μέτρων.  

7. Επί του καταστρώματος των δασικών δρόμων, στην αρχή και στο τέλος του εκάστοτε τμήματος 

όπου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες αποκατάστασης βατότητας, θα τοποθετούνται ειδικά προ-

ειδοποιητικά σήματα. 

8. Οι εργασίες της άρσης καταπτώσεων κατά θέσεις θα προηγηθούν των εργασιών αποκατάστασης 

της βατότητας του καταστρώματος. Τα εκχώματα από τις εργασίες άρσης καταπτώσεων θα δια-
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στρωθούν επί του καταστρώματος του δρόμου, για την κάλυψη διαβρώσεων του καταστρώματος 

ή θα μεταφερθούν σε θέσεις απόθεσης πλησίον του καταστρώματος χωρίς να προκληθεί κατα-

στροφή της δασικής βλάστησης.  

Άρθρο 6 : Τιμολόγιο   

Ως τιμές εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζονται οι παρακάτω τιμές βάσει των τιμών νέων τιμολογίων 

έργων οδοποιίας για έργα προϋπολογισμού μικρότερου των 1,5 εκατ. € που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 

πρωτ. Δ11γ/ο/9/7/7-2-13 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

 

α/α Είδος Εργασίας - Υλικών Άρθρο 
Άρθρο 

Αναθεώρησης 

Είδος Μο-

νάδας 

Τιμή 
Μονάδας                

€ 

1 
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες  

Α-2 ΟΔΟ-1123Α κυβ. μ. 0,70 

2 
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς 

χρήση εκρηκτικών 
Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α κυβ. μ. 8,20 

3 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώ-

δες - ημιβραχώδες 
A-4.1 ΟΔΟ-1212 κυβ. μ. 1,65 

4 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βρα-

χώδες  
A-4.2 ΟΔΟ-1220 κυβ. μ. 4,90 

6 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 

και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 
m 

B-1 ΟΔΟ-2151 κυβ. μ. 4,00 

7 
Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, ανα-
βαθμών κ.λ.π. 

8.04.02 ΥΔΡ-6157 κυβ. μ. 13,40 

8 

Σκυρόδεμα C12/15 (Β10) κοιτο-

στρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, 
εξομαλυντικών στρώσεων κλπ  

Β-29.2.2 ΟΔΟ-2531 κυβ. μ. 86,50 

9 

Σκυρόδεμα C16/20 (Β10) πλακών 

πλήρων, ολόσωμων βάθρων κιβω-
τοειδών οχετών, λεπτοτοίχων.  

Β-29.3.3 ΟΔΟ-2532 κυβ. μ. 94,20 

9 
Οπλισμένο C20/25 κιβωτοειδών 

oχετών 
Β-29.4.2 ΟΔΟ-2551 κυβ. μ. 133,00 

10 
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 

B500C εκτός υπογείων έργων 
Β-30.2 ΟΔΟ-2612 χλγρ. 1,15 

11 
Δομικό πλέγμα εκτοξευομένου 
σκυροδέματος 

ΥΣΦ 
4.22.01 

ΥΔΡ-7018 χλγρ. 0,93 

12 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσω-
λήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916.κλάσεως αντοχής 120, και 
ονομαστικής διαμέτρου D1000mm 

12.01.01.07 ΥΔΡ-6551.7 Τρεχ. μ.  144,00 

13 
Άρση καταπτώσεων για κάθε εί-
δους εδάφους 

Α-16 ΟΔΟ - 1420 κυβ.μ. 1,2 



5 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες 

(αρθ. 5 του Ν.3669 / 2008), επί του τιμολογίου, σε έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί 

από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 7 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 

α.   Εγγεγραμμένες 

α1. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα 

κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγο ή Δασοπόνο ή 

α2.  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα 

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, 

σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81. 

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα (πρώην) Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας 

που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήπο-

τε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του ΠΔ 609/85 (Κοινοπραξία 

στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινο-

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

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

σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 

διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Άρθρο 8 : Επαγγελματικά προσόντα 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα :  

1.  Να μην τελεί ή να μην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση. 

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετε-

ρόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων 

σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκη-

σή του για : 
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(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ε) υπεξαίρεση (375 

Π.Κ), (στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), (ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), (η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), (θ) 

ψευδορκία (224 Π.Κ.), (ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), (κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό (α)-(δ) αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό (ε)-(κ), μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 

Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγε-

γραμμένη. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

Άρθρο 9 : Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσει στον Πρόεδρο της αρμόδιας Επι-

τροπής του διαγωνισμού, σε φάκελο κλειστό που θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

και θα αναγράφει τον τίτλο των δημοπρατούμενων εργασιών και τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, 

τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμμάτιο Ταμείου Παρακατα-

θηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, αξίας 2% της προϋ-

πολογισμένης χωρίς ΦΠΑ δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου, ήτοι πεντακόσια πενήντα τρία 

ευρώ (553 €),   η οποία θα απευθύνεται προς το Δασαρχείο Θεσ/νίκης και θα περιλαμβάνει : 

(1) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας εκδίδεται, 

(2) Τον τίτλο των δημοπρατούμενων εργασιών, 
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(3) Το ποσό του διαγωνισμού, 

(4) Την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

(5) Την διάρκεια ισχύος που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των  60 ημερών, 

(6) Την ισχύ της για την περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, και 

(7) Τον όρο ότι ο  εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέω-

σή του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμιά ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε 

(5) μέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 

2. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο πιστο-

ποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας, 

για τον εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων πρωτότυπο ειδικό πτυχίο δασοτεχνικών 

έργων (άρθρο 16 του ΠΔ 437/81) και για επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Νομαρχιακά Μητρώα 

πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής στο (πρώην) Νομαρχιακό Μητρώο Νομού Θεσσαλονίκης 

ή με δηλωμένο τον Νομό Θεσσαλονίκης ως δεύτερο Νομό. Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγ-

γραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της 

παραλαβής των προσφορών. 

3. Αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, διαπίστωσης αυτοπρόσω-

που συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

4. Η εκπλήρωση των επαγγελματικών προσόντων του άρθρου 8 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά 

των παρακάτω περιπτώσεων (α) έως (δ), που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο 

και όλα τα μέλη των κοινοπραξιών :  

α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 8  υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση που υπο-

γράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει 

ότι η επιχείρηση : 

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρό-

σωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατομικούς εργολήπτες δε ζη-

τείται τέτοιο πιστοποιητικό), αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικα-

σία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  

ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 8 δεν έχουν καταδικαστεί 

για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε 

ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων και  

iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλε-

στου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
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β. Για την περίπτωση 3 του άρθρου 8, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του 

ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχεί-

ρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με 

τη ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, για την Εργοληπτική Επιχείρηση και για όλες τις Κοινοπραξί-

ες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 

3669/08 (ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

Επίσης οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νομαρχιακά Μητρώα), έχουν ει-

δικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται : 

ι) ότι τα πρόσωπα (χωρίς ονομαστική αναφορά) που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν 

τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υπεύθυνη Δήλωση), 

ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέω-

ση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχο-

νται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ 

ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς 

το ΤΣΜΕΔΕ.  

γ. Για την περίπτωση 4 του άρθρο 8, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνι-

κό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 

άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

δ. Για την περίπτωση 6 του άρθρο 8, πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις. Τα εν λόγω πιστοποιητικά (πλην του πιστο-

ποιητικού εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) δεν προσκομίζονται 

από τους εργολήπτες που συμμετέχουν με το Ειδικό Πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνι-

κών Έργων. 

Όσοι από τους διαγωνιζόμενους δεν καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείονται από το 

διαγωνισμό και απορρίπτεται η προσφορά τους. 

Εντός του «Φακέλου Προσφοράς» θα τοποθετηθεί, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναγράφει τον τίτλο των δημοπρατούμενων εργασιών 

και τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, η έγγραφη προσφορά του διαγωνιζόμενου, σε έντυπο προσφο-

ράς με πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας μας (θα δοθεί στους ενδιαφερομένους με την εγκεκριμένη 

Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων το αργότερο την προηγουμένη ημέρα του διαγωνισμού), υπογε-

γραμμένη και σφραγισμένη. Η προσφερόμενη έκπτωση, θα είναι σε ακέραιες εκατοστιαίες μονάδες επί 

των τιμών εκκίνησης που ορίζονται στο άρθρο 6 και γραμμένη ολογράφως και αριθμητικώς. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών είναι 60 ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. 
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Άρθρο 10 : Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

Μετά την παραλαβή των φακέλων των προσφορών, η Επιτροπή ανοίγει όλους τους φακέλους παρου-

σία των ενδιαφερομένων και μονογράφει ο πρόεδρος όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 

την παρούσα διακήρυξη. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών 

προσφορών και ανακοινώνει τα επί μέρους στοιχεία τους τα οποία καταχωρεί σε πρακτικό.  Η διαδικα-

σία περατώνεται την ίδια ημέρα με την υπογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των οικο-

νομικών προσφορών των διαγωνιζομένων από τα μέλη της επιτροπής. 

Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται 

την ημέρα του διαγωνισμού και διενεργείται κατά σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού 

των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. 

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες. 

Η εφαρμογή της όλης διαδικασίας  καταχωρείται στο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που υπο-

γράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Ακολουθεί ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής, σε 

πίνακα της Υπηρεσίας, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι το πρακτικό διατίθεται 

για ενημέρωση και ότι μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβά-

λουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή. 

Αν κατά του πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό για το απο-

τέλεσμα του διαγωνισμού και το υποβάλλει για έγκριση στην προϊσταμένη αρχή. Αν υποβληθούν εν-

στάσεις, η επιτροπή του διαγωνισμού τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη της στην προϊ-

σταμένη αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα.   

Άρθρο 11 : Έγκριση – Ακύρωση – Επανάληψη του διαγωνισμού. 

Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπόκεινται σε έγκριση από τον Δ/ντή Δασών Ν. Θεσσαλονίκης. 

Παρατυπία του διαγωνισμού ή ματαίωση τούτου ή μη κατακύρωση του για οποιονδήποτε λόγο, κανένα 

δικαίωμα ή απαίτηση δημιουργούν υπέρ του μειοδότη. 

Ο αναδειχθείς μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση από απρόβλεπτη τυχόν μεταβολή των οικονομι-

κών συνθηκών κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

Οι τιμές που θα επιτευχθούν στο διαγωνισμό είναι σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε 

καμία περίπτωση δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή ή προσαύξηση για οποιοδήποτε λόγο. 

Σε περίπτωση επανάληψης ο διαγωνισμός θα γίνει την ημέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 2. 

Άρθρο 12 : Σύμβαση ανάληψης εργασίας και εκτέλεσης των εργασιών. 

Μετά την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού από την Προϊσταμένη Αρχή, ο ανάδοχος του έργου 

καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση σ΄ αυτόν της σχετικής απόφασης, για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έρ-
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γου, προσκομίζοντας εγγύηση, που καλύπτει την καλή εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου και ορίζεται σε ποσο-

στό 5% της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι χίλια τριακόσια ογδόντα τρία  ευρώ (1383€) η οποία θα 

ισχύει μέχρι επιστροφής της. 

Αν ο ανάδοχος δεν εμφανιστεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, αν και έχει κληθεί, ή δεν φέρει εμπρό-

θεσμα την απαιτούμενη, για την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή, κηρύσσεται έκπτωτος 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και η εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ 

του κυρίου του έργου. 

Ο χρόνος περάτωσης του έργου ορίζεται μέχρι τις 31-12-2015 οπότε λύεται η σύμβαση χωρίς καμία 

υποχρέωση της Υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα της προσωρινής ή οριστικής διακοπής των εργασιών σε περίπτωση περιο-

ρισμού ή διακοπής της χρηματοδότησης των έργων, που εγκρίθηκαν για την εκτέλεση του προγράμ-

ματος από την Υπηρεσία μας με την προϋπόθεση να ειδοποιήσει εγγράφως τον ανάδοχο πέντε (5) η-

μέρες νωρίτερα.  

Σε περίπτωση που για υπηρεσιακούς λόγους δεν καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση του μειοδότη στις 

ανωτέρω προθεσμίες, η Υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης αρκεί να ειδοποιηθεί έγκαιρα ο 

εργολήπτης για το χρόνο έναρξης των εργασιών. 

Η μεταφορά του εργοταξίου στο έργο, οι μικρής απόστασης μετακινήσεις και η επιστροφή στην έδρα 

του, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Άρθρο 13 : Ατυχήματα – Ασφάλιση του προσωπικού. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ ασφαλίσει όλο το προσωπικό που απασχολεί σε μια από τις ανα-

γνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες του Δημοσίου. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου καταβλητέα 

ασφάλιστρα στο σύνολο, δηλαδή εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισμένου βαρύνει τον ανά-

δοχο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βαρύνει τον φορέα του έργου ούτε να επιβαρυνθεί με απο-

ζημιώσεις ατυχημάτων, του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και αποζημιώσεις για ζημιές προ-

καλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και 

σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και εν γένει πάσης φύσεως κοινωφελή έργα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στα ατυχήματα. Πρέπει να μερι-

μνήσει έτσι ώστε να μη γίνονται ατυχήματα στους εκεί εργαζομένους. Την ευθύνη της αποζημίωσης 

για κάθε ατύχημα που θα συμβεί αναλαμβάνει στο ακέραιο ο ανάδοχος. Επίσης θα πρέπει φροντίσει 

για την ασφάλεια και να μη γίνει πρόξενος πυρκαγιάς και ζημιών. Για κάθε ζημία είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος ο ανάδοχος. 

Η Υπηρεσία δεν έχει καμία υποχρέωση για την μεταφορά του εργοταξίου στον τόπο εργασίας, για την 

εξεύρεση τόπου διαμονής τους και για την διατροφή τους. 
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Άρθρο 14 : Απαγορεύσεις 

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση της εκτέλεσης των εργασιών σε τρίτο. 

Άρθρο 15 : Έδρα επιχείρησης – εκπροσώπηση 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή 

διεύθυνση της και σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησής του δεν είναι στην Θεσσαλονίκη, διορίζει 

υποχρεωτικά αντίκλητο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Π.Δ. 609 / 85. 

Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στην Διευθύνουσα υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπηση της ή τους 

τυχόν πληρεξούσιους κατά το άρθρο 29 παρ.2 του Π.Δ. 609 / 85. 

Άρθρο 16 : Λύση της σύμβασης 

Λύση της συμβάσεως χωρίς καμία αποζημίωση στον ανάδοχο μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εξής 

περιπτώσεις : 

α) Εάν περικοπούν οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου. 

β) Εάν ανασταλούν οι εργασίες από την Υπηρεσία. 

γ) Σε περίπτωση αποβίωσης του αναδόχου. 

δ) Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν εγκαταστήσει τον ανάδοχο για εργασία σε διάστημα μεγαλύτερο 

των 20 ημερών από της υπογραφής του συμφωνητικού. 

 

 
Θεσσαλονίκη   21 – 9– 2015 
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