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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ   
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ   ΑΡΙΔΑΙΑΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ) 
ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Μέχρι 10.000,00 (με Φ.Π.Α.)

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Ανακοινώνει τη λήψη σφραγισμένων εγγράφων προσφορών άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.Δ. 437/81, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία δια 
μικροεργολαβιών,  των  εργασιών:  «Επείγουσες  εργασίες  συντήρησης  δασικού  οδικού 
δικτύου-  Συντήρηση (βελτίωση)  δασικού οδικού δικτύου περιοχής  ευθύνης  Δασαρχείου  
Αριδαίας έτους 2015» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών 
του τιμολογίου των εργασιών της μελέτης σε συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας. Η εκτέλεση 
των εν λόγω εργασιών  θα ανατεθεί στο μειοδότη που θα δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Η 
συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει μέχρι το ποσό των  10.000,00 
€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει καθ’ υπόδειξη και με αυτεπιστασία από το Δασαρχείο Αριδαίας. 
Η  έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Πέλλας.
Η διαδικασία της λήψης των εγγράφων προσφορών είναι οι παρακάτω : 

Άρθρο 1 : Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές 

Ο διαδικασία, η  σύμβαση και  ότι  άλλο έχει  σχέση με την εκτέλεση και  την παραλαβή των 
εργασιών διέπονται από :

1.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ Α΄ 120/1981).
2. Την εγκεκριμένη με την αριθ. 3670/31-3-2015 (ΑΔΑ:66ΕΖΟΡ1Υ-ΟΞ4) απόφαση του Δ/ντη 

Δασών Πέλλας μελέτη: «Συντήρηση(βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής  
ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2015».

Άρθρο 2 : Καθορισμός του διαδικασίας

Ο διαδικασία λήψης των εγγράφων προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής λήψης εγγράφων προσφορών, που ορίσθηκε με την αριθμ. 
3822/27-3-2014  (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΟΡ1Υ-ΤΝ9)  απόφαση  της  Δ/νσης  Δασών  Πέλλας,  την  6-10-2015, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
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Σε  περίπτωση  που  η  διαδικασία  αποβεί  άγονη  ή  ασύμφορη  για  το  Ελληνικό  Δημόσιο  θα 
επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την  13-10-2015, ημέρα Τρίτη και 
χωρίς άλλη έκδοση απόφασης ή δημοσίευσης.

Άρθρο 3 : Χρηματοδότηση των εργασιών– Πληρωμή αναδόχου – Κρατήσεις.

Η δαπάνη που  θα  προκληθεί  θα καλυφθεί  από  τις  πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων 
Επενδύσεων  έτους  2015  του  έργου  με  κωδικό  αριθμό  2014ΕΠ50800003  της  ΣΑΕΠ508,  ή 
οποιασδήποτε άλλης πηγή χρηματοδότησης και υπόκειται σε κρατήσεις, που προβλέπονται για 
τα  έργα  αυτά,  καθώς  και  στην  καταβολή  φόρου  εισοδήματος.  Επίσης  ο  ανάδοχος  θα 
καταβάλλει κράτηση 6‰ προ Φ.Π.Α. υπέρ Δικαιωμάτων Γεωτεχνικών (αρθ. 8 παρ. 2 του Ν. 
2342/1995) με κατάθεση στον ΚΑΕ 3425 σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει  με αυτεπιστασία διά μικροεργολαβιών (αρθ. 9 του Π.Δ. 
437/81) και δεν θα καταβληθεί εργολαβικό όφελος επειδή πρόκειται για εργασίες εκτελούμενες 
με  αυτεπιστασία  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  437/81,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  36454/13-05-2014 
εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης & Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.Θ..

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί ανάλογα με τις μονάδες εργασίας που θα εκτελέσει μετά από εντολή 
του επιβλέποντα Δασολόγου ή Δασοπόνου της Υπηρεσίας μας και ύστερα από την παραλαβή 
από την αρμόδια επιτροπή και έγκριση του πρακτικού παραλαβής των εκτελεσμένων εργασιών 
από την Δ/νσης Δασών Πέλλας.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου και καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
μαζί με τις πιστοποιήσεις των εργασιών.

Δεν θα καταβληθεί προκαταβολή στον μειοδότη που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών.

Άρθρο 4 : Περίληψη ανακοίνωσης - Πληροφορίες.

Οι  ενδιαφερόμενοι,  μπορούν  να  προμηθευτούν  την  παρούσα  Ανακοίνωση  –  Συγγραφή 
Υποχρεώσεων,  καθώς  και  το  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς,  το  οποίο  θα  δίνεται 
πρωτότυπο, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου 
Αριδαίας, οδός Λεωφ. Ξενιτίδη & Ερμού,  τηλέφωνο : 2384021242, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας λήψης 
των προσφορών.

Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δασαρχείου Αριδαίας, 
στα Δασαρχεία Έδεσσας, Γουμένισσας και Φλώρινας, στο διαδικτυακό τόπο  Διαύγεια, στην 
ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και στον Δήμο Αλμωπίας.

Άρθρο 5 : Τεχνική Περιγραφή

Οι  εργασίες  που  θα  εκτελεσθούν  συμπεριλαμβάνονται  στις  προβλεπόμενες  εργασίες  της 
εγκεκριμένης,  με  την  αριθ.  .  3670/31-3-2015 (ΑΔΑ:66ΕΖΟΡ1Υ-ΟΞ4)  απόφαση Δ/νσης  Δασών 
Πέλλας, οριστικής μελέτης με τίτλο «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2015» και αφορούν το δασικό και αντιπυρικό δίκ

τυο  σε  όλη  την  περιοχή  ευθύνης  του  Δασαρχείου  Αριδαίας,  συνολικού  μήκους  938,65 
χιλιομέτρων.
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Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. Οι εργασίες ισοπέδωσης καταστρώματος θα πραγματοποιηθούν με διαμορφωτήρα ο οποίος 
θα είναι απαραίτητα ιπποδύναμης άνω των 120 ίππων και θα διαθέτει εμπρόσθιο μαχαίρι. Σε 
περίπτωση  που  απαιτηθεί  η  υλοποίηση  εργασιών  άρσης  καταπτώσεων  αυτές  μπορεί  να 
εκτελεστούν με τη χρήση φορτωτή ή προωθητή γαιών εάν δεν επαρκεί η χρησιμοποίηση του 
εμπρόσθιου μαχαιριού του διαμορφωτή. 

2. Επειδή οι εργασίες  αφορούν πρωτίστως την πυροπροστασία και ακολούθως την διαχείριση 
των δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης της, η υπηρεσία έχει  το δικαίωμα 
εφόσον  κατά  την  κρίση  της  οι  εργασίες  καθυστερούν,  να  υποχρεώσει  τον  ανάδοχο  να 
χρησιμοποιήσει επιπλέον μηχανήματα για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των εργασιών. Ο 
ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση μετά από εντολή της Υπηρεσίας να μεταφέρει τα μηχανήματα 
σε όποια περιοχή του ζητηθεί.

3. 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 συντήρησης στο τμήμα που συντηρείται  
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.

4. Η ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος των δρόμων θα γίνεται σε όλο το πλάτος 
του, χωρίς να μένει ανάχωμα στην άκρη προς τα κατάντη αυτού (σειράδι).

5. Επί του καταστρώματος των δρόμων – αντιπυρικών ζωνών, στην αρχή και στο τέλος του 
εκάστοτε  τμήματος  όπου θα πραγματοποιούνται  οι  εργασίες  συντήρησης,  θα τοποθετούνται 
ειδικά προειδοποιητικά σήματα.

6. Η άρση των καταπτώσεων θα γίνει με μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεση σε 
θέσεις έγκρισης της υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή συμπλήρωση 
επιχωμάτων  ή  προς  προσωρινή  απόθεση  ή  προς  οριστική  απομάκρυνση  εκτός  του 
καταστρώματος,  περιλαμβανομένης  και  τυχόν  εκθάμνωσης  ή  και  εκρίζωσης  δέντρων 
οποιασδήποτε περιμέτρου και απομάκρυνσής τους από το κατάστρωμα του δρόμου.

7. Η κατασκευή οδοστρωσίας (χαλικόστρωση), πάχους 0,10 εκ. (τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
πλήρους κατασκευής βάσης συμπυκνωμένου υλικού) θα γίνει κατά κύριο λόγο με το υλικό που 
έχει προκύψει από τις άρσεις καταπτώσεων καθώς και από θέσεις όπου υπάρχει υλικό (π.χ. 
σάρες) πλησίον του δασικού οδικού δικτύου.

Άρθρο 6 : Τιμολόγιο εργασιών

Ως  τιμές  εκκίνησης  ορίζονται  οι  τιμές  του  Τιμολογίου  Εφαρμογής  των  εργασιών  της 
εγκεκριμένης  μελέτης,  βάσει  της  αριθ.  3670/31-3-2015  (ΑΔΑ:66ΕΖΟΡ1Υ-ΟΞ4)  απόφασης  της 
Δ/νσης Δασών Πέλλας:

α/α
Είδος Εργασίας

α/α
Τιμολογίου

Άρθρο 
Αναθεώρηση

ς ΑΤΕΟ
Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

σε €
1 Ισοπέδωση καταστρώματος - 1140α τετραγωνικό 0,032
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(εργασία διαμορφωτήρα)
μέτρο
(m2)

2

Κατασκευή οδοστρωσίας 
(χαλικόστρωση), πάχους 0,10 

εκ (τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
πλήρους κατασκευής βάσης 

συμπυκνωμένου υλικού)
Καθαρά μεταφορά του αργού 

υλικού συμπυκνωμένου σε μέση 
απόσταση 8 χλμ.

Γ-2.2 3211β
τετραγωνικό 

μέτρο
(m2)

1,368

3
Άρση καταπτώσεων για κάθε 

είδος εδάφους
Α-16 ΟΔΟ-1420

κυβικό μέτρο
(m3)

1,20

Το σύστημα προσφοράς θα γίνει  με  την υποβολή ενιαίου  ποσοστού έκπτωσης  για όλες τις 
εργασίες,  σε  ακέραιες  μονάδες  επί  του  ανωτέρου  τιμολογίου,  σε  έντυπο  οικονομικής 
προσφοράς που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 
Λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου και την αναγκαιότητας της άμεσης εκτέλεσης των 
εν λόγω εργασιών για την καλύτερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής 
ευθύνης  της  υπηρεσίας  μας,  το  είδος  και  οι  συνολικές  ποσότητες  των  εργασιών  που  θα 
εκτελεστούν,  θα  ιεραρχηθούν  στα  πλαίσια  της  εγκεκριμένης  μελέτης  κατά  την  κρίση  της 
υπηρεσίας  με  κριτήριο  την  αντιπυρική  θωράκιση  των  δασών  και  δασικών  εκτάσεων  της 
περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αριδαίας και θα καθοριστούν ανάλογα με την έκπτωση που 
θα  επιτευχθεί  στο  διαγωνισμό  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  υπερβούν  τις  συνολικές 
ανεκτέλεστες ποσότητες που περιλαμβάνονται στην      εγκεκριμένη μελέτη του έργου     και χωρίς   
να γίνει υπέρβαση του ανώτερου ορίου της εγκεκριμένης για το σκοπό αυτό πίστωσης των 
10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.. 
Εάν  κριθεί  αναγκαίο,  ορισμένα  είδη  εργασιών  (π.χ. καθαρισμός  και  μόρφωση  τάφρου 
τριγωνικής διατομής ή άρση καταπτώσεων) μπορεί να μην εκτελεστούν καθόλου, προκειμένου 
να  εκτελεστούν  εργασίες   ισοπέδωσης  καταστρώματος  που  θα  θεωρηθούν  πρώτης 
προτεραιότητας.

Άρθρο 7 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία.

Στη διαδικασία δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.   Εγγεγραμμένες

α1.  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  που  τηρείται  στη  ΓΓΔΕ  του  ΥΠΕΧΩΔΕ 
εφόσον ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες 
από Δασολόγο ή Δασοπόνο ή

α2.   στο  Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που  τηρείται  στη  ΓΓΔΕ  του  ΥΠΕΧΩΔΕ 
εφόσον ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β. Εργολήπτες  Δημοσίων  Δασοτεχνικών  Έργων  (ΕΔΔΕ)  του  Υπουργείου  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον ανήκουν στην Α΄ και Β΄ τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 
16 και 17 του ΠΔ 437/81 και της αριθ. 123605/935/17-4-2015-(ΦΕΚ:723/Β/28-4-2015) 
Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό του συντελεστή Μ που χρησιμοποιείται για την 
εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ.437/81 για το έτος 2015.
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γ.  Εμπειροτέχνες Εργολήπτες Δημοσίων Έργων (εγγεγραμμένοι στα (πρώην) Νομαρχιακά 
Μητρώα) για έργα οδοποιίας ή χωματουργικά που νομιμοποιούν τη συμμετοχή τους.

2. Κοινοπραξίες  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  των  παραπάνω περιπτώσεων  α  και  β  σε 
οποιονδήποτε 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 κοινοπρακτικό 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 : Δικαιολογητικά συμμετοχής

Κάθε συμμετέχων στη διαδικασία πρέπει να προσκομίσει στα μέλη της  αρμόδιας Επιτροπής 
αυτοπροσώπως,  σε  φάκελο  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 
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  άλλου  αναγνωρισμένου  χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος, 
αξίας 2% της προϋπολογισμένης χωρίς ΦΠΑ δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου, ήτοι 
εκατόν  εξήντα  δύο  ευρώ  και  εξήντα  λεπτά  (162,60  €),  η  οποία  απευθύνεται  προς  το 
Δασαρχείο Αριδαίας και θα περιλαμβάνει:

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

(2) τον τίτλο των δημοπρατούμενων εργασιών

(3) την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού

(4) το ποσό του διαγωνισμού

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

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

(7) τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται  από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την 
υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, 
μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

2. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας, για Εργοληπτική επιχείρηση 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 Νομαρχιακό Μητρώο 
Νομού  Πέλλας  ή  με  δηλωμένο  τον  Νομό  Πέλλας  ως  δεύτερο  Νομό.  Τα  δικαιολογητικά 
επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά 
την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι : α) έλαβε 
γνώση  των  όρων  της  παρούσας  συγγραφής  υποχρεώσεων  και  τους  αποδέχεται 
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ανεπιφύλακτα και  είναι  γνώστης  των  εργασιών  που  πρόκειται  να  εκτελεσθούν,  των 
συνθηκών εργασίας και γενικά του χώρου που θα εργασθεί, β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 
σε άλλο διαγωνισμό και  γ) σε περίπτωση που δεν είναι  μόνιμος κάτοικος Αριδαίας,  να 
ορίζει αντίκλητο κάτοικο Αριδαίας, εξουσιοδοτημένο για παραλαβή των κοινοποιουμένων 
εγγράφων. 

4. Πιστοποιητικό  εκπλήρωσης  οικονομικών  υποχρεώσεων  προς  τους  οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, επιμελητήρια, κ.λ.π. (ΓΕΩΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.) 
καθώς και σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης για αυτασφάλεια και ασφάλιση προσωπικού. 
Σε περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό, θα το δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

6. Αστυνομική  ταυτότητα,  ή  διαβατήριο  ή  άλλο  αποδεικτικό  στοιχείο,  διαπίστωσης 
αυτοπρόσωπου συμμετοχής στη διαδικασία. 

7. α) Για εργοληπτικές επιχειρήσεις που   διαθέτουν   ιδιόκτητα μηχανήματα έργων (Μ.Ε.):   

1) Απόδειξη ή βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης του ή των Μ.Ε. που διαθέτουν και θα 
χρησιμοποιήσουν στην εκτέλεση των εργασιών.

β) Για εργοληπτικές επιχειρήσεις που   δεν διαθέτουν   ιδιόκτητα μηχανήματα έργων:   

1) Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 μη κατοχής Μ.Ε., 

2)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται, ότι αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να προσκομίσουν στο Δασαρχείο Αριδαίας αντίγραφο απόδειξης ή βεβαίωσης 
καταβολής  τελών  χρήσης  Μ.Ε.  για  κάθε  μηχάνημα  που  θα  χρησιμοποιήσουν  κατά  τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Όσοι από τους συμμετέχοντες δεν καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείονται από 
τη  διαδικασία  και  απορρίπτεται  η  προσφορά  τους. Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  θα 
παρακρατηθούν  από  την  Επιτροπή  του  διαγωνισμού.  Εάν  ο  υποψήφιος  επιθυμεί  την  άμεση 
επιστροφή των, οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα, ώστε η Επιτροπή 
να κρατήσει τα φωτοαντίγραφα, εφόσον δεν απαιτείται η παρακράτηση των πρωτοτύπων.

Εντός του «Φακέλου Προσφοράς» θα τοποθετηθεί, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει 
την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  θα  αναγράφει  τον  τίτλο  των  προς  εκτέλεση 
εργασιών  και  τα  πλήρη  στοιχεία  της  επιχείρησης  και  θα  είναι  υπογεγραμμένη  και 
σφραγισμένη. Το  έντυπο  της  οικονομικής   προσφοράς  του  συμμετέχοντα,  με  πρωτότυπη 
σφραγίδα  της  Υπηρεσίας  μας  (θα  δοθεί  στους  ενδιαφερομένους  μαζί  με  την  Ανακοίνωση  – 
Συγγραφή Υποχρεώσεων το αργότερο την προηγουμένη ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας). Η 
προσφερόμενη έκπτωση, θα είναι σε ακέραιες εκατοστιαίες μονάδες επί των τιμών εκκίνησης 
που ορίζονται στο άρθρο 6 και γραμμένη  ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση που η 
ολόγραφη  αναγραφή  της  οικονομικής  προσφοράς  είναι  διαφορετική  από  την  αριθμητική, 
λαμβάνεται υπόψη η ολόγραφη. 

Άρθρο 9 :   Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

Μετά την παραλαβή των φακέλων των προσφορών, η Επιτροπή ανοίγει όλους τους φακέλους 
παρουσία  των  ενδιαφερομένων  και  μονογράφει  ο  πρόεδρος  όλα  τα  δικαιολογητικά  που 
προβλέπονται  από  την  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων.  Στη  συνέχεια  προχωρεί  στην 
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αποσφράγιση  των  φακέλων  των  οικονομικών  προσφορών  και  ανακοινώνει  τα  επί  μέρους 
στοιχεία τους τα οποία καταχωρεί σε πρακτικό.  

Ο  πλήρης  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  οικονομικών  προσφορών 
ολοκληρώνεται  την  ημέρα  διεξαγωγής  της  διαδικασίας  και  διενεργείται  κατά  σειρά  της 
μειοδοσίας,  αρχίζοντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη.  Σε  περίπτωση  που  δύο  ή  περισσότερες 
προσφορές συμπίπτουν, τότε θα γίνει κλήρωση.

Η εφαρμογή της όλης διαδικασίας καταχωρείται στο πρακτικό της επιτροπής που υπογράφεται 
από τον πρόεδρο και τα μέλη της και υποβάλλεται αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας στον 
προϊστάμενο της υπηρεσίας για έγκριση. 

Άρθρο 10 :   Έγκριση – Ακύρωση – Επανάληψη της διασικασίας.  

Παρατυπία  κατά  τη  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  ή  ματαίωσή  της  ή  μη  κατακύρωση  του 
αποτελέσματος για οποιονδήποτε λόγο, κανένα δικαίωμα ή απαίτηση δημιουργούν υπέρ του 
μειοδότη.

Ο αναδειχθείς μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση από απρόβλεπτη τυχόν μεταβολή των 
οικονομικών συνθηκών κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι τιμές που θα επιτευχθούν στη διαδικασία είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και σε καμία περίπτωση δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή ή προσαύξηση για οποιοδήποτε 
λόγο.

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία προσφορά ή δεν γίνει τελικά δεκτή καμία προσφορά,  η 
διαδικασία θα επαναληφθεί την ημέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 2. 

Άρθρο 11 : Σύμβαση ανάληψης εργασίας, εκτέλεση και παραλαβή των εργασιών.

Μετά την κατακύρωση των εργασιών, επιστρέφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε αυτούς 
που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, πλην του τελικού μειοδότη, ο οποίος καλείται εγγράφως να 
προσέλθει  στα  γραφεία  του  Δασαρχείου  Αριδαίας,  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την 
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής 
του  έργου,  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 ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) της Υπηρεσίας, ήτοι 
τετρακόσια έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (406,50 €) η οποία θα αναγράφει  ότι ισχύει μέχρι  
επιστροφής  της.  Με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  επιστρέφεται  στον 
ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής.

Εντός προθεσμίας 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται  να 
μεταφέρει το ή τα μηχανήματα στον τόπο των εργασιών που θα του υποδειχθεί, προκειμένου να 
γίνει η εγκατάστασή του και να υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο.

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  φέρει  εμπρόθεσμα  την  απαιτούμενη  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης 
εγγυητική επιστολή ή δεν εμφανιστεί  μέσα στην πιο πάνω προθεσμίες,  αν και  έχει  κληθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και η εγγύηση συμμετοχής του στη 
διαδικασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου.

Ο χρόνος περάτωσης των εργασιών ορίζεται  σε  είκοσι  (20) ημερολογιακές  ημέρες  από την 
υπογραφή της σύμβασης, οπότε λύεται η σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας για 
χορήγηση παράτασης. 

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης μηχανήματος η οποία δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί εντός 
τριών (3) ημερών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το μηχάνημα με άλλο 
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αναλόγου τύπου και ιπποδύναμης, το οποίο θα έχει την έγκριση της υπηρεσίας, προκειμένου να 
συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα τη σχετική μελέτη καθώς και τις υποδείξεις του 
επιβλέποντος υπαλλήλου. Εργασίες που θα εκτελεστούν με πρωτοβουλία του αναδόχου, θα 
θεωρηθούν ως μη γινόμενες, δεν θα παραληφθούν και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η  παραλαβή  των  εργασιών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  αρθ.  12  παρ.  4  του 
Π.Δ.437/81.

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα της προσωρινής ή οριστικής διακοπής των εργασιών σε περίπτωση 
περιορισμού ή διακοπής της χρηματοδότησης των έργων, που εγκρίθηκαν για την εκτέλεση του 
προγράμματος  από  την  Υπηρεσία  μας  με  την  προϋπόθεση  να  ειδοποιήσει  εγγράφως  τον 
ανάδοχο πέντε (5) ημέρες 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 των μηχανημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, οι απόστασης μετακινήσεις 
και η επιστροφή στην έδρα του, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 12 : Ατυχήματα – Ασφάλιση του προσωπικού.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ ασφαλίσει όλο το προσωπικό που απασχολεί σε μια από τις 
αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες  του Δημοσίου.  Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου 
καταβλητέα  ασφάλιστρα  στο  σύνολο,  δηλαδή  εργοδοτικής  εισφοράς  και  εισφοράς 
ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βαρύνει τον φορέα του 
έργου  ούτε  να  επιβαρυνθεί  με  αποζημιώσεις  ατυχημάτων,  του  εν  γένει  προσωπικού  του 
αναδόχου, ως και αποζημιώσεις για ζημιές προκαλούμενες 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 χειρισμός του ή των μηχανημάτων (ισοπεδωτήρων κλπ), θα γίνεται από έκαστο έμπειρο και  
επιδέξιο χειριστή που θα έχει ανάλογο δίπλωμα.  Αντίγραφο του διπλώματος θα παραδοθεί 
από τον ανάδοχο κατά την εγκατάστασή του στο χώρο των εργασιών. Σε περίπτωση που ο 
χειριστής  κριθεί  ακατάλληλος  από  τον  επιβλέποντα  τότε  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τον 
αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή του. Σε περίπτωση μη 
συμμορφώσεως ο ανάδοχος υπόκειται τις συνέπειες της μη τήρησης των όρων της παρούσας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στα ατυχήματα. Πρέπει να 
μεριμνήσει  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 που θα συμβεί 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.

Άρθρο 13 : Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση της εκτέλεσης των εργασιών σε τρίτο.
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Άρθρο 14 : 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 Π.Ε. 
Πέλλας,  διορίζει  υποχρεωτικά  αντίκλητο,  κάτοικο  της  Π.Ε.  Πέλλας.  Όλα  τα  έγγραφα  της 
υπηρεσίας προς τον ανάδοχο επιδίδονται στον ίδιο ή στον αντίκλητό του και σε περίπτωση 
αρνήσεως  παραλαβής  τους  θυροκολλούνται  στην  κατοικία  του  ή  αναγιγνώσκεται  το 
περιεχόμενο ενώπιων δύο μαρτύρων και θεωρείται ότι παραλήφθηκαν απ’ αυτόν νόμιμα. 

Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στο Δασαρχείο Αριδαίας την νόμιμη εκπροσώπηση της ή 
τους τυχόν πληρεξούσιους.

Άρθρο 15 : 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 των εργασιών.

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.

Άρθρο 16 : Επιπτώσεις

Η μη τήρηση από τον ανάδοχο οποιουδήποτε άρθρο της παρούσας ή της Σύμβασης, δίνει το 
δικαίωμα στην υπηρεσία να καταγγείλει τη Σύμβαση και να τον κηρύξει έκπτωτο, να εξοφλήσει  
υπέρ του Δημοσίου την εγγυητική επιστολή και να αναθέσει την αποπεράτωση των εργασιών σε 
έτερο ανάδοχο, με οιανδήποτε τιμή μονάδας, την δε πέραν της επιτευχθείσης τιμή μονάδας του 
διαγωνισμού  διαφορά,  θα  την  καταβάλει  ο  ανάδοχος  στο  Δημόσιο  Ταμείο,  ύστερα  από 
βεβαίωση της υπηρεσίας.

Αριδαία    30-9-2015 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάκτης

Αγγελική Νάτσιου
Δασολόγος με βαθμό Δ΄

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 

Ιωάννης Ιωαννίδης
Δασολόγος με Γ΄βαθμό 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αριδαία,  …-….-2015

Αγγελική Νάτσιου
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Δασολόγος με Βαθμό Δ΄
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                                                                                                                       ΕΡΓΟ
: Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου- Συντήρηση (βελτίω

ση) 
δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2015

                                                       Π
ΡΟ

Ϋ
Π

Ο
Λ

Ο
ΓΙΣΜ

Ο
Σ: Μ

Ε Φ
.Π

.Α
. : 10.000,00 €

                                                                                                           Χ
ΡΗ

Μ
Α

ΤΟ
ΔΟ

ΤΗ
ΣΗ

 : Π
ρόγραμμα Δημοσίω

ν Επενδύσεω
ν

                                 
                                                                                          (έργο 2014ΕΠ

50800003 της ΣΑ
ΕΠ

508)

                                                                                                        
* Μ

ερικές Τιμές δεν αναφέρονται στον πίνακα διότι αυτές θα εξαρτηθούν
από τον αριθμό τω

ν μονάδω
ν εργασιώ

ν που θα υλοποιηθούν ανάλογα με την 

Π
ΡΟ

Ϋ
Π

Ο
Λ

Ο
ΓΙΣΜ

Ο
Σ ΕΡΓΑ

ΣΙΩ
Ν

  Π
ΡΟ

Σ ΔΗ
Μ

Ο
Π

ΡΑ
ΤΗ

ΣΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑΣ

Α/Α
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΟ
ΣΟ

ΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ
ΠΕΥΚΩΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ
ΓΑΡΕΦΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΥΣ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΥΣΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ
ΟΡΜΑΣ- ΚΟΡΥΦΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ
ΑΕΤΟΧΩΡΙ- ΝΟΤΙΑ- ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ

1
Ισοπέδω

ση
Καταστρώ

ματος (εργασία 
διαμορφ

ω
τήρα)

Μ
2

-
1140α

128.000
177.500

305.500
0,032

2

Κατασκευή οδοστρω
σίας 

(χαλικόστρω
ση), πάχους 

0,10 εκ (τιμή ανά 
τετραγω

νικό μέτρο 
πλήρους κατασκευής 
βάσης συμπυκνω

μένου 
υλικού)
Καθαρά μεταφ

ορά του 
αργού υλικού 
συμπυκνω

μένου σε μέση 
απόσταση 8 χλμ.

Μ
2

Γ-2.2
3211β

9.000
8.000

17.000
1,368

3
Άρση καταπτώ

σεω
ν για 

κάθε είδους έδαφ
ος

Μ
3

Α-16
Ο

ΔΟ
-

1420
3.800

8.200
12.000

1,200
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Ν
Δ/Ν
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ΣΑ

ΡΧ
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Σ

Α
ριδαία  30-9-2015

Ο
 Α

ναπληρωτής Δασάρχης

Ιωάννης Ιωαννίδης
Δασολόγος  με Γ΄ βαθμό



έκπτω
ση που θα επιτευχθεί στο διαγω

νισμό
Το ποσό της χρηματοδότησης (10.000€) είναι αμετάβλητο.                                               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε.  ΠΕΛΛΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                            

                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αριδαία  σήμερα …………………………………………………………………………………………………………

Ο υπογεγραμμένος………………………………………………………………………………………………………

Κάτοικος………………………………………………………………………………………………………………...

Ιδιότητα…………………………………………………………………………………………………………………..

Αφού έλαβα γνώση της ανακοίνωσης- συγγραφής υποχρεώσεων για τη λήψη εγγράφων προσφορών και αφού μελέτησα  επί 
τόπου τις συνθήκες εργασίας του έργου του θέματος, προσφέρω τις παρακάτω τιμές.

α/α Είδος  εργασιών

Τιμές εκκίνησης σε ευρώ 0,032 ευρώ για την ισοπέδωση-μόρφωση, 1,368 ευρώ για τον 
καθαρισμό τάφρων και 1,20 ευρώ για την άρση καταπτώσεων 
Προσφορά σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις εργασίες σε ακέραιες εκατοστιαίες 
μονάδες επί των τιμών εκκίνησης

Αριθμητικώς                      Ολογράφως

1. 
Ισοπέδωση καταστρώματος
(εργασία διαμορφωτήρα)

2.
Κατασκευή οδοστρωσίας 
(χαλικόστρωση), πάχους 0,10 εκ (τιμή 
ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους 
κατασκευής βάσης συμπυκνωμένου 
υλικού)
Καθαρά μεταφορά του αργού υλικού 
συμπυκνωμένου σε μέση απόσταση 8 
χλμ.

3. Άρση καταπτώσεων (φορτωτή ή 
προωθητή γαιών ή διαμορφωτήρα)

                               

              Η  Επιτροπή                                                                                                 
                                                                                                                                    Ο  Προσφέρων

1. 

2.                                                  

3.                                                                                                                                   Υπογραφή

ΕΤΟΣ: 2015
ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
                   (έργο 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ508)             
 ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  10.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 


