
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
 

Προκηρύσσει Τακτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση 

του δασοτεχνικού έργου «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης "Τριγώνου- 

Ορεστιάδας" Δασαρχείου Διδ/χου έτους 2016» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 και για ύψος 

δαπάνης μέχρι 13.000,00 Ευρώ (10.483,87€ για εργασίες και, 2.516,13€ για ΦΠΑ 24%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,  με το σύστημα 

προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών των εργασιών του τιμολογίου της μελέτης που 

εγκρίθηκε με την αριθ. 7532/10-03-2016 απόφαση Διεύθυνσης Δασών Έβρου σε έντυπο προσφοράς που θα 

δοθεί από την υπηρεσία σφραγισμένο και υπογεγραμμένο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπ. Υποδομών για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγο ή 

Δασοπόνο, ανεξαρτήτου τάξεως. 

 β) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπ. Υποδομών για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ανεξαρτήτου τάξεως. 

 γ) 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 Π.Δ. 437/81. 

 δ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά (πρώην Νομαρχιακά) Μητρώα για έργα 

οδοποιίας ή χωματουργικών που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 

 ε) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 

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

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

Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με διαμορφωτήρα γαιών ο οποίος θα είναι 

απαραίτητα ιπποδύναμης άνω των 120 ίππων και θα διαθέτει και εμπρόσθιο μαχαίρι. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί της δαπάνης 

χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των 209,68 ΕΥΡΩ απευθύνεται στο Δασαρχείο Διδυμοτείχου και η ισχύς της 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 120 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και 

περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό 

Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016». Προκαταβολή δεν προβλέπεται να χορηγηθεί. 

                   

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   Διδυμότειχο 07 Ιουνίου 2016 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ.: 13502 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν  Ε Β Ρ Ο Υ    

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ    
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Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Δασών  Έβρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  την ταυτάριθμη Διακήρυξη και Συγγραφή Υποχρεώσεων 

καθώς και το πρωτότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας, (Αδριανουπόλεως 1 – 

Διδυμότειχο), μέχρι την προηγουμένη μέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25530-25203, FAX: 25530-22204, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 

Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος. 

 

 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 
 
 
 

Μητρούδης Δημήτριος 
 ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) 

με Γ΄ βαθμό 
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 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  &  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

 Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 6   

  

                                       

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν  Ε Β Ρ Ο Υ  

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ  

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου 

περιοχής παρέμβασης: «Τριγώνου - Ορεστιά-

δας» Δασαρχείου Διδ/χου έτους 2016 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

Χ.Π.: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2016» 

ΜΕΤΡΟ 1: «Προληπτικά μέτρα για την αντιπυρική 

προστασία των δημοσίων δασών και δασικών ε-

κτάσεων» 

Κ.Α.Ε.: 02.001.2499 
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 Διδυμότειχο 07 Ιουνίου 2016 

Αριθ. Πρωτ.: 13502 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν  Ε Β Ρ Ο Υ  
Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ  

 

 ΕΡΓΟ: 
Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου 
περιοχής παρέμβασης: «Τριγώνου-Ορεστιάδας» 
Δασαρχείου Διδ/χου έτους 2016 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  
Χ.Π.: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2016» 
ΜΕΤΡΟ 1: «Προληπτικά μέτρα για την αντιπυρική 
προστασία των δημοσίων δασών και δασικών εκτά-
σεων» 
Κ.Α.Ε.: 02.001.2499 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
13.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) 

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  &  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν   

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   

Δ Α Σ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  
 

Τ ο  Δ α σ α ρ χ ε ί ο  Δ ι δ υ μ ο τ ε ί χ ο υ  
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 Τακτικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα του ενιαίου ποσο-
στού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή και για ύψος δαπάνης μέχρι 13.000,00 ευρώ (10.483,87€ για εργασίες και 
2.516,13€ για ΦΠΑ 24%), για την ανάδειξη ενός αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών του έρ-
γου: «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Τριγώνου-
Ορεστιάδας Δασαρχείου Διδ/χου έτους 2016».  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τριμελή επιτροπή «ανάθεσης μικροεργολαβιών, διενέργειας 
διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων και εργασιών και παραλαβή αυτών» η οποία συνετέθη 
με την υπ’ αριθ. 747/18-01-2016 απόφαση Δ/νσης Δασών Έβρου και σύμφωνα με τις διατά-
ξεις α) του ΠΔ 437/1981 (ΦΕΚ 120 Α΄/1981), του Ν.998/79 άρθρο 16 παρ. 3 (ΦΕΚ 289 Α΄/1979) 
και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

Καλεί 
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α ΄  
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Το Ελληνικό Δημόσιο 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Διεύθυνση Δασών Έβρου που έχει έδρα την Αλεξανδρού-

πολη: 

 

Οδός  : Κανάρη 12 

Ταχ.Κωδ. : 68 100 

Τηλ. : 25510-26145 

Telefax : 25510-38450 

E-mail : ddas-evr@damt.gov.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 

τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης 

του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι το Δασαρ-

χείο Διδυμοτείχου που εδρεύει στο Διδυμότειχο: 

 

Οδός  : Αδριανουπόλεως 1 

Ταχ.Κωδ. : 68 300 

Τηλ. : 25530-25203 

Telefax : 25530-22204 

E-mail : das-did@damt.gov.gr 

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο γραφείο του τμήματος δασοτεχνικών έργων  του 

Δασαρχείου Διδυμοτείχου. 

 

1.5  «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το 

εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά 

στην παρούσα δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης 

με τον κύριο του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι 

το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκ-

πτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  νόμου 

3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 

1.6 Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Προϊσταμένη Αρχή μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους 

διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό 
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γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδ ι-

κασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.  

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής κα-

ταργηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υπ ο-

χρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντ ί-

στοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων τα οποία κατά το νόμο 

αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες 

στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέ-

ρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη 

του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση 

ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.  

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών. 

 

2.1  Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 

και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από το Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του 

Δασαρχείου Διδυμοτείχου, οδός Αδριανουπόλεως 1, Πληροφορίες Κοσπαντσίδης Κωνσταντί-

νος τηλ.: 25530-25203, fax: 25530-22204, email: kkospa@damt.gov.gr 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη 

μέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο 

εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την πα-

ραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 

ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπά-

νη και επιμέλεια.   

 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λά-

βουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, κ.λ.π., στα γραφεία του Δα-

σαρχείου Διδυμοτείχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν α-

ντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρό-

πος υποβολής φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι κατα-

θέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο 

της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 

24 της παρούσας.  

 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, 

τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι 

φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύ-

θυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) 

του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινο-

πραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερι-
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κό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά 

(με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

                      Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται 

κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. 

                      Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 

ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοι-

χθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 

 

3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχεί-

ρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του 

ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του δια-

γωνιζόμενου:  

• σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

• σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξου-

σιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

• σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσω-

πος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας 

εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυ-

σικό πρόσωπο  

 

3.4        Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφο-

νται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως 

υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δι-

καστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 

της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παρα-

λαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της 

στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεω-

ρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

 

 α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν 

την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παρα-

λαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν 

της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του 
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ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρό-

νου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. 

 

  β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του 

παρόντος άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών 

προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

 

 γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρη-

ση, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα 

στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυ-

τότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του).  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, 

ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολο-

γητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών 

 

 δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επι-

τροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται 

στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονο-

γράφει το καθένα από αυτά ανά σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν α-

ναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 

προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού 

της. 

 

 ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης 

στον συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της πα-

ρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής 

τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των 

όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέ-

λου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

 

 στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την 

ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα 

υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και 

μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονο-

μική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, 

η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η α-

ριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 

 

 ζ) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφο-

ρών ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 
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επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχί-

ζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Δια-

γωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των 

τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 

διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνι-

σμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πει-

θαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολο-

κλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προ-

σφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 

πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 

επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε 

ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρε-

σίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του 

Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

 

 η) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. α-

πορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτι-

κό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδε-

κτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία 

διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομέ-

νους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση 

κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου 

της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθε-

σμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεω-

μένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον 

διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων 

κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις 

απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που 

διεξάγει τον διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο 

της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 

25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας 

του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο 

των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης 

Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 θ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της 

και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η 

οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατά-

ξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ.  

 

Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και 

διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι 

16PROC004541240 2016-06-08



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης: «Τριγώνου – Ορεστιάδας» 

Δασαρχείου Διδ/χου έτους 2016» Σελίδα 9 

 

ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και 

εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυ-

τή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 

 

 4.2            Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης   

 α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν, μετά 

την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται 

απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως 

των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 

παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμε-

νους εκτός του μειοδότη. Ο μειοδότης προσκαλείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 

του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότε-

ρων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (ε-

φόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 

των παρ. 23.2.1 της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέ-

ντων , καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υπο-

βλήθηκε υπεύθυνη δήλωση).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 

Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ανα-

γκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 

της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε-

ρότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό προ-

κύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιο-

λογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων 

για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ή-

ταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊ-

σταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, 

κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη (σύ-

ναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ  

προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαι-

τούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

 

 β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκο-

μισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστα-

νται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρ-

χή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέ-

σως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβά-

νοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  

 

 γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμ-

βάνονται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους 

ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax ή με email κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της 
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προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον 

σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά 

μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και 

ούτω καθεξής. 

 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

 

5.1  Σύμβαση ανάληψης εργασίας. 

 Μετά την κατακύρωση του έργου, ο πρώτος μειοδότης καλείται να προσέλθει στα γρα-

φεία του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν 

της σχετικής απόφασης, για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, προσκομί-

ζοντας 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 πο-

σοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) της Υπηρεσίας, ήτοι ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ και ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ λεπτά (524,19 €) η οποία θα αναγράφει  ότι ισχύει μέ-

χρι επιστροφής της. Με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται στον 

ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής. 

Εντός προθεσμίας 3 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 εγκατάσταση και να υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο. 

Αν ο ανάδοχος δεν φέρει εμπρόθεσμα την απαιτούμενη για την υπογραφή της σύμβασης εγ-

γυητική επιστολή ή δεν εμφανιστεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμίες αν και έχει κληθεί ή εάν 

τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις 

καταλληλότητας του μειοδότη, η προϊσταμένη αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και η εγγύηση συμμετοχής του στη 

δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου ως ειδική ποινή και προσκαλεί τον αμέ-

σως επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις. 

Η προσφερόμενη από το μειοδότη τιμή ανά μονάδα έργου, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, εί-

ναι οριστική μη αναπροσαρμοζόμενη για οιονδήποτε λόγο. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την έδρα της 

επιχείρησης την ακριβή διεύθυνσή της και είναι υποχρεωμένος να δηλώσει κάθε μελλοντική 

μεταβολή της διεύθυνσης. 

Σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης είναι διαφορετική από την έδρα της διευθύνουσας 

υπηρεσίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει αντίκλητο κάτοικο της έδρας της διευ-

θύνουσας υπηρεσίας που να δηλώσει ότι αποδέχεται το διορισμό του και να γίνει αποδεκτός 

από την Υπηρεσία. 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης υπογράφεται συμφωνητικό εντός πέντε (5) ημερών 

από της επιδόσεως στον ανάδοχο της σχετικής προσκλήσεως της υπηρεσίας διαφορετικά κη-

ρύσσεται έκπτωτος δι’ αποφάσεως του προϊσταμένου αυτής.  

   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυ-

τά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 

1. Το συμφωνητικό. 
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2. Η παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παρά-

γραφο: 

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ. 

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υπουργείου Υποδομών (ή 

του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή Υ.Δ.Ε.). 

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

5.4  Απαγορεύεται η εκχώρηση του έργου ή μέρους αυτού σε τρίτους 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς 

και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Επικρατού-

σα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

6.2 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 

στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδό-

χου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1  Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 

 - Του Ν.998/79 άρθρο 16 παρ. 3 (ΦΕΚ 289 Α΄/1979) “Περί προστασίας των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας” 

 - Του Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ 120 Α ́ /1981) “Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών 

έργων”.   

Για ότι δεν προβλέπεται από το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο ισχύουν τα οριζόμενα από την νο-

μοθεσία περί δημοσίων έργων και ειδικότερα του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της 

Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει και σε συνδυασμό με το ν. 4281/2014 (Α΄160). 

 

Επιπλέον δε για την ενίσχυση της διαφάνειας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων:  

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει,  
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 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική α-

νάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 - Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημο-

σίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   

7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    

διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 

ΤΣΜΕΔΕ. 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον 

δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρη-

τά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενι-

κότερα 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 παρα-

πάνω. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1 Χρηματοδότηση του έργου και κρατήσεις 

 Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου σύμφω-

να με την υπ’ αριθμ. 139767/2318/25-04-2016 (ΑΔΑ: 75ΚΑ4653Π8-ΔΡΥ) Απόφαση Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το ποσό των 33.000,00 ευρώ για την υλοποίηση έργων και 

εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 

«Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμεί-

ου έτους 2016» και την αριθμ. 12732/27-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΩΥΞΟΡ1Υ-Υ71) απόφαση Δασάρχη 

Διδυμοτείχου με την οποία διατίθεται το ποσό των 13.000,00 ευρώ από την παραπάνω χρη-

ματοδότηση για την εκτέλεση του ειρημένου έργου. 

Η εν λόγω δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις και φόρους που προβλέπονται για τα ανάλογα έρ-

γα από την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα καταβάλλει με κατάθεση σε ο-

ποιανδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) πρόσθετη κράτηση 6 ‰  υπέρ δικαιωμά-

των γεωτεχνικών (άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 2342/1996), στον ΚΑΕ 3425 καθώς δε 

και κρατήσεις  0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στον ΚΑΕ 

83897 για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. 

 

8.2 Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για δασοτεχνικές εργασίες 

που θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Πράσινου Ταμείου στην ιστο-

σελίδα του οποίου ( http://www.prasinotameio.gr/index.php/el) και στη διαδρομή «Δικαιο-

λογητικά χρηματοδοτικών προγραμμάτων/Προστασία και αναβάθμιση Δασών 

/Δικαιολογητικά Δασικών Έργων με πληρωμή απ’ ευθείας από το Πράσινο Ταμείο» προσδιο-

ρίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απ’ ευθείας πληρωμή του αναδόχου. Η 

πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
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Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

 

 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για 

τον διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις ερ-

γάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλή-

ρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β ΄  
 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 

 

11.1 Τίτλος του έργου 

 

Ο τίτλος του έργου είναι:  «Βελτίωση της βατότητας του Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής 

παρέμβασης Τριγώνου-Ορεστιάδας  Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2016»  

Η μελέτη εγκρίθηκε με την 7532/10-03-2016 (ΑΔΑ:6ΒΓ0ΟΡ1Υ-ΚΑΒ) απόφαση της Δ/νσης Δα-

σών Έβρου ο προϋπολογισμός της οποίας  τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 13211/3-6-2016 

(ΑΔΑ:6Ρ08ΟΡ1Υ-91Φ) απόφαση Δ/νσης Δασών Έβρου λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. . 

 

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στις 13.000,00  Ευρώ και 

αναλύεται σε  Δαπάνη Εργασιών 10.483,87 ευρώ και 2.516,13 για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(24%).  

 

11.3  Τιμολόγιο εργασιών. 

Ως τιμές εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζονται οι τιμές του Τιμολογίου Εφαρμογής των εργα-

σιών της εγκεκριμένης μελέτης, βάσει της αριθ. 7532/10-03-2016 απόφασης της Δ/νσης Δα-

σών Έβρου ο προϋπολογισμός της οποίας  τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 13211/3-6-2016 

(ΑΔΑ:6Ρ08ΟΡ1Υ-91Φ) απόφαση Δ/νσης Δασών Έβρου λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α.: 

 

 

Α/Α 
Άρθρο 

Ανάλυσης 
Ενδείξεις Εργασιών 

Είδος 

Μονάδας 

Τιμή Μο-

νάδος 

(ευρώ) 

1 
Α-14 

(Κ.Α. ΟΔΟ -1310) 

Καθαρισμός  και μόρφωση τάφρου 

τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε 
μ.μ. 0,114 
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κάθε είδους έδαφος  

2 
Ν.Α. 

 (Κ.Α.  ΟΔΟ 1140-Α) 

Ισοπέδωση και μόρφωση  καταστρώ-

ματος 
μ2 0,032 

 

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

μονάδες, επί του τιμολογίου, σε έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί από την Υ-

πηρεσία.  

 

11.4  Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο Δασικό Οδικό Δίκτυο του Δασικού Συμπλέγματος «Τριγώνου-

Ορεστιάδας» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ «Τριγώνου - Ορεστιάδας» 

 

Α/Α Ονομασία Δρόμου 
Κατηγο-

ρία 
Μήκος 

(μ) 
Πλάτος 

(μ) 

Ισοπέδωση-
μόρφωση 
καταστρώ-
ματος (μ2) 

Καθαρι-
σμός και 

μόρφωση 
τάφρου 

(ΜΜ) 

1 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ (Μπάρα) - ΠΕΤΡΩΤΑ Β 12288 6 73728 12288 

2 ΜΗΛΕΑ - Ε.Φ.41 Γ 5123 5 25615 5123 

3 ΜΗΛΕΑ - Δ.Θ."ΑΓΚΑΘΑ" Γ 3589 5 17945 3589 

4 ΘΕΡΑΠΕΙΟ - Δ.Θ.¨ΑΓΚΑΘΑ" Γ 2995 5 14975 2995 

5 ΘΕΡΑΠΕΙΟ - Δ.Θ.¨ΚΑΜΑΡΕΣ" Γ 3831 5 19155 3831 

6 ΓΙΔΟΤΟΠΙ - ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ Γ 4445 5 22225 4445 

7 Ε.Φ.41 - Δ.Θ."ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ" Γ 3216 5 16080 3216 

8 Ε.Φ. 41- Δ.Θ."ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ" Γ 3592 5 17960 3592 

9 Δ.Θ."ΜΠΑΡΑ" - Ε.Φ.40 (ΕΡΕΙΠΙΑ) Γ 3589 5 17945 3589 

10 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ- Ε.Φ.40 (ΕΡΕΙΠΙΑ) Γ 2329 5 11645 2329 

11 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ "ΜΠΑΡΑ" Γ 15754 5 78770 15754 

12 Δ.Θ."ΜΠΑΡΑ"-Δ.Θ."ΓΥΑΛΙΑ"-ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ7 Γ 7352 5 36760 7352 

13 ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΣ -ΜΑΝΤΕΝΙΑ Γ 2802 5 14010 2802 

14 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΜΑΝΤΕΝΙΑ Γ 4359 5 21795 4359 

15 Ε/Β ΜΕΘΟΡΙΟΣ Γ 7470 5 37350 7470 

16 Δ.Θ. ΚΟΝΑΚΙΑ - Ε/Β ΜΕΘΟΡΙΟΣ Γ 2125 5 10625 2125 

17 Δ. Τμήμα 2 Δ. Σ. Τριγώνου-Ορεστιάδας Γ 5.268 5 26340 5268 

18 Δ. Τμήμα 8 Δ. Σ. Τριγώνου-Ορεστιάδας Γ 7236 5 36180 7236 

19 Δ. Τμήμα 9 Δ. Σ. Τριγώνου-Ορεστιάδας Γ 6358 5 31790 6358 

20 Δ. Τμήμα 10 Δ. Σ. Τριγώνου-Ορεστιάδας Γ 18836 5 94180 18836 

21 Δ. Δρόμοι  χώρου Αναδάσωσης Δικαίων Γ 6611 5 25975 5195 

22 Δ. Δρόμοι Αναδασώσεων Στέρνας Γ 2134 5 10670 2134 

23 Δ. Δρόμοι Αναδασώσεων Φυλακίου Γ 3032 5 15160 3032 

  ΣΥΝΟΛΟ 134.334   683.958 134.334 
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Λόγω του ότι η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου κατά κύ-

ριο λόγο αποσκοπεί την αποσόβηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε συνδυασμό με 

τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του έργου αλλά και το ύψος της χρηματοδότηση, η επιλογή 

των δρόμων (από τον παραπάνω πίνακα), το είδος και η συνολικές ποσότητες των εργα-

σιών που θα εκτελεστούν θα ιεραρχηθούν κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 

του επιβλέποντα το έργο στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης με κριτήριο την αντιπυρική 

θωράκιση των δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Διδυ-

μοτείχου και θα καθοριστούν ανάλογα και με την έκπτωση που θα επιτευχθεί στο διαγωνι-

σμό 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 διάθεσης πίστωσης των 13.000,00 ευ-

ρώ με Φ.Π.Α 

Εργασίες που θα εκτελεστούν με πρωτοβουλία του αναδόχου, θα θεωρηθούν ως μη γενό-

μενες, δεν θα παραληφθούν και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

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

πτωση περιορισμού ή διακοπής της χρηματοδότησης των έργων, που εγκρίθηκαν για την 

εκτέλεση του προγράμματος από την Υπηρεσία μας με την προϋπόθεση να ειδοποιήσει εγ-

γράφως 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 μετακινήσεις και η 

επιστροφή στην έδρα του, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

11.5 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική μελέτη  καθώς και τις υποδείξεις 

του επιβλέποντος υπαλλήλου. Θα εκτελεστούν εργασίες ισοπέδωσης και μόρφωσης κατα-

στρώματος καθώς και καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου 

τριγωνικής διατομής στο δασικό οδικό δίκτυο του Συμπλέγματος «Τριγώνου – Ορεστιάδας». 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του Δασικού Συμπλέγματος «Τριγώνου-

Ορεστιάδας» συμπεριλαμβάνονται στις προβλεπόμενες εργασίες της εγκεκριμένης, με την 

αριθ. 7532/10-03-2016 (ΑΔΑ:6ΒΓ0ΟΡ1Υ-ΚΑΒ) απόφαση Δ/νσης Δασών Έβρου, οριστικής μελέ-

της με τίτλο «Βελτίωση της βατότητας του Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής παρέμβασης 

Τριγώνου - Ορεστιάδας Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2016» ο προϋπολογισμός της οποίας  

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ . 13211/3-6-2016 (ΑΔΑ:6Ρ08ΟΡ1Υ-91Φ) απόφαση Δ/νσης 

Δασών Έβρου λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. και αφορούν: 

Α) Ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος του δασικού οδικού δικτύου. 

Β) Καθαρισμό και μόρφωση υπάρχουσας τάφρου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων τριγωνικής 

διατομής. 

 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: 

1. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με διαμορφωτήρα γαιών ο ο-

ποίος θα είναι απαραίτητα ιπποδύναμης άνω των 120 ίππων και θα διαθέτει και εμπρό-

σθιο μαχαίρι. 

2. Επειδή οι εργασίες  αφορούν πρωτίστως την πυροπροστασία και δευτερευόντως την δια-

χείριση 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 ανά-

δοχο να χρησιμοποιήσει επιπλέον μηχανήματα για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των 

εργασιών. Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση μετά από εντολή της Υπηρεσίας να μετα-

φέρει τον διαμορφωτήρα σε όποια περιοχή του ζητηθεί. 

3. Σε καμία φάση των εργασιών δεν θα κλείνουν (δεν θα αποκόπτεται η κυκλοφορία) οι α-

ντιπυρικοί δρόμοι, τα δε προϊόντα εκσκαφών θα διαμορφώνονται ώστε να μην παρακω-

λύουν 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 οχη-

μάτων 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. 

5. Ο καθαρισμός και μόρφωση τάφρων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε μετά την μόρφωση 

αυτού το βάθος της τάφρου να είναι τουλάχιστον 0,40 μέτρα. Τα προϊόντα από τον καθα-

ρισμό και μόρφωση των τάφρων θα διασκορπίζονται ομοιόμορφα στο κατάστρωμα και τα 

χονδρά υλικά θα απομακρύνονται εκτός καταστρώματος. Σε κατάλληλες θέσεις (στροφές, 

ελιγμούς κλπ.) θα δίνεται προσοχή ώστε οι τάφροι να διαμορφώνονται έτσι ώστε να οδη-

γούν τα όμβρια ύδατα εκτός καταστρώματος δρόμου. 

6. Επί του καταστρώματος των δρόμων, στην αρχή και στο τέλος του εκάστοτε τμήματος ό-

που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης, θα τοποθετούνται ειδικά προειδο-

ποιητικά σήματα. 

7. Μηχανήματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιοχές που έχουν προσβληθεί από το 

μύκητα Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια  του μεταχρωματικού έλκος του 

πλατάνου θα πρέπει να απολυμαίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο. 

8. 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 
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με άλλο αναλόγου τύπου και ιπποδύναμης, το οποίο θα έχει την έγκριση της υπηρεσίας, 

προκειμένου να συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών. 

9. Ο χειρισμός του μηχανήματος ή των μηχανημάτων θα γίνεται από χειριστή με το ανάλογο 

δίπλωμα, φωτοαντίγραφο του οποίου θα υποβληθεί στην υπηρεσία πριν την έναρξη των 

εργασιών. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι είναι ακατάλληλος, ο ανάδοχος υπο-

χρεούται στην αυθημερόν αντικατάστασή του από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσί-

ας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημά-

των σε πρόσωπα και πράγματα και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν προξενηθέντα 

ατυχήματα. 

11. Οι χρησιμοποιούμενοι χειριστές & εργάτες στις εργασίες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι 

στα οικεία ταμεία τους όπως ο νόμος ορίζει, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 

στην υπηρεσία σχετικές βεβαιώσεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές του έργου βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερομένων, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

12. Η Υπηρεσία δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση μεταφοράς των χειριστών και των εργατών, 

που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, στις τοποθεσίες εκτέλεσης του έρ-

γου. 

 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 3 μήνες  και αρχίζει από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» στην οποία θα λά-

βουν μέρους όλοι όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυ-

ξη 

  

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο-

ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του ΚΔΕ. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

 

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.  

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 

κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του 

ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχο-

νται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 
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209,68 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δασαρχείο Διδυμοτείχου και σε πε-

ρίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.   

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, 

δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομι-

κού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δί-

δεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το πα-

ραπάνω 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 ει-

δοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ1. Σφάλμα-

τα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν 

σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μι-

κρότερο των 3 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 

παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 

τουλάχιστον μέχρι και 22-10-2016. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει 

την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 

που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατα-

κύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 

από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρω-

σης της σύμβασης. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΤΕΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Ι (Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Α.Π.5838/30-12-2015 Α.Δ.Α.: 

7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ)) 

 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

 

16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  

 

16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 
                                                           

1 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 
5 ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 
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αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%  επί της αξίας της σύμβα-

σης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι το ποσό των 524,19 ευρώ. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρε-

σία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατα-

σκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της 

οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον 

χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν πα-

ραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβο-

λή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 

υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ. 

 

Άρθρο 17Α:  Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ι-

δρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊ-

κού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκο-

σμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πι-

στωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Σύμφωνα 

με την κατευθυντήρια οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Α.Π.5838/30-12-2015 Α.Δ.Α.: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ)) 

 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται 

η 23 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο κατά 

την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ή για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία, θα 

επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στον ίδιο τόπο και ώρα την 30–06–

2016, ημέρα Πέμπτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη διάτα-

ξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
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Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε μία πανελλαδικής κυκλοφορίας οικονο-

μική εφημερίδα καθώς και σε μία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Π.Δ. 

437/1981. 

 Επίσης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας,  βαρύνουν σε κάθε περίπτωση 

τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 

πληρωμής του έργου. 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ ΄  
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.   Εγγεγραμμένες 

α1. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπ. Υποδο-

μών Μεταφορών και Δικτύων  για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από 

Δασολόγο ή Δασοπόνο, ή 

α2.  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπ. Υποδο-

μών Μεταφορών και Δικτύων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

ανεξαρτήτου τάξεως 

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

τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81 και της αριθ. 135183/674/15-

03-2016 (ΦΕΚ 859/Β΄/30-03-2016) Υπουργικής Απόφασης, όπου ορίζεται ο συντελε-

στής Μ που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ.5 του Π.Δ. 437/1981 ίσος με 17,83. 

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά (πρώην Νομαρχιακά) 

Μητρώα για έργα οδοποιίας (δασικής ή αγροτικής) ή χωματουργικών που νομιμοποι-

ούν την συμμετοχή τους. 

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

ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 

συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 

κατηγορίας.  

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτι-

κού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 22:  Επαγγελματικά προσόντα  

 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινο-

πραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 
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2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχι-

κών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης ε-

ταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση 

για  

     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 Μαΐου 1997 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 χρηματοπιστω-

τικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαί-

ρεση (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 περί-

πτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργο-

λήπτη. 

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 εγγεγραμμένη. 

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

ορίου. 

 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  

 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοι-

νοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 

προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πιστοποιη-

τικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.  

β. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στα (πρώην Νομαρχιακά) 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο. 

γ. Προκειμένου για εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ) το Ειδικό Εργοληπτι-

κό Πτυχίο 

 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 

να βρίσκονται σε ισχύ  κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 
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Βεβαιώσεις επαγγελματικής εγγραφής εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα 60 ημερών 

από τη λήξη τους εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση αναθεώρησης της εγγραφής. Σ’ αυτή τη πε-

ρίπτωση η παλαιά (ληγμένη) βεβαίωση (πτυχίο) συνοδεύεται με αντίγραφο της αίτησης αυτής 

(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βεβαίωσης-πτυχίου) 

  

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων α έως δ της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο 

και όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

 

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 

κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα 

κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 

προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 

23.2.2.. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική 

ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία 

αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση2 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της 

υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κα-

τά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον 

αναδειχθεί μειοδότης. 

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, υπο-

χρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά.  

      

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση 

που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 

βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση3, αναγκαστική διαχείριση,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί 

για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

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

νή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμ-

βάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου 

που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του ελληνι-

κού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, 

όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, 

καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

                                                           
2  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημε-

ρομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

3  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα 
από τους ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 

και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υ-

πεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα (χωρίς ονομαστική αναφορά) που 

απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλι-

στικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική 

Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν 

υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να 

προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επι-

χείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως 

άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας 

από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. 

τέως ΤΠΕΔΕ).  

 

γ. Για την περίπτωση 4, η εργοληπτική επιχείρηση προσκομίζει αποδεικτικά ενημερότη-

τας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις 

οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ).  

  

δ. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματι-

κές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργα-

νώσεις4.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκο-

νται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 

διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) 

ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 

των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για ανα-

πλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μη-

νός πριν τη δημοπράτηση.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δι-

καιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον 

φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επί-

δειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 

κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, απο-

κλείεται. 

 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολο-

γητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 23.2.2.α): 

 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από τα οποία 

αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.. 

                                                           
4  Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργολη-

πτικές επιχειρήσεις.  

 

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθ-

μων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κε-

φαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώ-

νυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περί-

πτωση. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται 

ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που 

αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προ-

κύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει απο-

κλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να δια-

πιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη 

βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μη-

τρώου.  

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμε-

νη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπη-

ρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινο-

πραξία   κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ5). 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 

Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης 

επί ποινή αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατί-

θενται πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δι-

καίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 

νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη 

της σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο 

για την απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμε-

νους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

                                                           
5  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) 

εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  
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Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλή-

ρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το 

πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται α-

ποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην 

Ε.Π. προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συμ-

φωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της 

Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών 

(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινο-

πραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 

φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επι-

χείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότη-

τα Πτυχίου. 

 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έ-

ντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμι-

μο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονο-

γράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα 

των προσφορών). Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η 

Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). 

  

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  

 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφο-

ράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων 

της προσφοράς τους.  

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο πο-

σοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς. Η αριθ-

μητική τιμή λαμβάνεται υπόψιν για την διάκριση του περιεχομένου της ολόγραφης και σε 

κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι η τιμή δεν είναι απολύτως προσδιορισμένη.  

Γ. Αν παρουσιαστούν επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει 

τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά. 

 

Για την εγκυρότητα των υποβληθέντων εγγράφων επισημαίνονται τα εξής: 

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται στο πρωτότυπο, με ημερομηνία μέχρι τριάντα(30) 

ημέρες της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και χωρίς να βεβαιώνεται αναγκαστικά 

η γνησιότητα της υπογραφής.   

2. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντι-

γράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

    α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
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 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακρι-

βών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 

φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 

παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κε-

κυρωμένων αντιγράφων. 

   β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έ-

χουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμέ-

να από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι 

δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της 

χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

     γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

    δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 

των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

 

3. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θεωρούνται πρωτότυ-

πα έγγραφα. 

 

4. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο. Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο 

του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, είναι αποδεκτά ως ακριβή αντίγραφα. 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ ΄  
 

Άρθρο 25: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 

των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προ-

σωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστο-

ποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής 

του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 

 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβά-

νει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
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β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφά-

λειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙ-

ΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα 

των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές 

των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 

παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργα-

ζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων 

αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε 

ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 

42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατα-

νοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας. 

 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακό-

λουθα : 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλει-

ας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

α. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της 

τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 

και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 

37 παρ.8 και αρ.182). 

β. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παρα-

λήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με 

την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, 

τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, 

πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

γ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύ-

ψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 

Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

δ. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών. 

ε. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 

και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κα-

τασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 

μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ 

: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
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2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 

(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχο-

ντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ-

ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδά-

φιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο 

του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλα-

βή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε 

στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου 

και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙ-

ΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ περιλαμβάνο-

νται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων α-

σφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε ά-

τομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 

και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 

και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραί-

τητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

γ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας, εντάσσε-

ται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας εργασίας, των υφισταμέ-

νων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκεί-

νων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρεί-

ται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού (Ν 3850/10 

αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή 

Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση 

και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
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3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος 

και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχω-

ρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 

υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 

περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται 

να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανό-

τητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), ό-

ταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 

έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό 

με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή 

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες δασολόγους του 

αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 

όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 

και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η-

ΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με 

το Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 

και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των ανα-

γραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυ-

τό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 

με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 

έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, 

παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 

αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους κ ινδύνους τ 
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ων εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 

παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυ-

γής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμε-

νους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 

πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 

4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 

1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 

14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργα-

ζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 

ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους 

κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς 

οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 

Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση 

– εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 

και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 

τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις ο-

δούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: 

Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συ-

σκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτι-

σμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.IV μέρος 

Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρ-

τωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 

216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 

αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 

αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 
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α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από 

φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες :Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 

304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 

εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μη-

χανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 

(αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 

89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος 

Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 

35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκα-

τάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 

αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 

και αρ.4. παρ.7). 

 

Άρθρο 26: Έκτακτη λύση συμβάσεως. 

 

Η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε λύση της συμβάσεως, χωρίς ουδεμία αποζημίωση του ανα-

δόχου και με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, στις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση έκτακτων οικονομικών συνθηκών και περικοπή πίστωσης. 

2. Σε περίπτωση αναστολής των εργασιών από την Υπηρεσία. 

3. Σε περίπτωση αποβίωσης του αναδόχου. 

 

Άρθρο 27: Επιπτώσεις μη εφαρμογής. 

 

Η μη τήρηση από τον ανάδοχο των άρθρων της παρούσης διακηρύξεως – συγγραφής υπο-

χρεώσεων ή του συμφωνητικού, άγει στην καταγγελία της σύμβασης, εν συνεχεία στην κήρυ-

ξη του αναδόχου ως έκπτωτου και στην εξόφληση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου της εγγυητι-

κής επιστολής. 

Η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επικρατούσες συνθήκες για την άμεση εκτέλεση του 

έργου, δύναται να διενεργήσει νέο διαγωνισμό ή να προβεί σε ανάθεση αποπεράτωσης του 
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ανεκτέλεστου τμήματος του έργου στον επόμενο μειοδότη με οριζόμενη τιμή μονάδας ή ω-

ρομίσθιο μίσθωμα. Τυχόν διαφορά της οριζόμενης τιμής και της τιμής μονάδας αρχικά διε-

νεργηθέντος διαγωνισμού, καταβάλλεται από τον έκπτωτο ανάδοχο στο Δημόσιο Ταμείο, κα-

τόπιν εκδιδόμενης βεβαίωσης της Υπηρεσίας. 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Α.Π.5838/30-12-2015 Α.Δ.Α.: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
6
)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
7
) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
8
. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύ-

λακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………
9
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύ-

θυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..
10 

 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυ-

ξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................
11

 της/του (Α-

ναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
12 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέ-

ρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε ....................ημέρες 
13

 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 14.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

                                                           
6  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
7  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
8  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό 
ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
9   ο.π. υποσ. 3. 

10  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

11  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
12 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
13  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

14  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 
παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
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μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πά-

γιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρ-

θρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
15

.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδί-

δουμε
16

. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 

  

                                                           
15  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

16  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Α.Π.5838/30-12-2015 Α.Δ.Α.: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ) 

 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….   

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύ-

λακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευ-

ρώ………………………………………………………………………..
4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύ-

θυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμ-

φωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 
6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέ-

ρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε ....….    ημέρες
7 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβα-

σης
8
) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεω-

ρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πά-

γιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετι-
κή σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέ-

πει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση 
τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον 
αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
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και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδί-

δουμε
9
. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

  

                                                           
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης: «Τριγώνου – Ορεστιάδας» 

Δασαρχείου Διδ/χου έτους 2016» Σελίδα 37 

 

 

 Διδυμότειχο      07-06-2016  

Ο Συντάκτης 

 

 

Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος 

Δασολόγος με Δ΄ βαθμό 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 

 

 

Μητρούδης Δημήτριος 

Δασολόγος με Γ΄ βαθμό 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. 13394 /07-06-2016 (ΑΔΑ:7Ρ6ΒΟΡ1Υ-6ΧΠ)  

απόφαση Διεύθυνσης Δασών Έβρου 

 

Με Εντολή Γενικού Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Έβρου 

 

 

 

Χρήστος Τρομπούκης 

Π.Ε. Γεωτεχνικών (Δασολόγος) 

με Β΄ βαθμό 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   ΕΡΓΟ: 
«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύ-
ου περιοχής παρέμβασης Τριγώνου - Ορε-
στιάδας Δασαρχείου Διδ/χου έτους 2016» 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Δ / Ν Σ Η  Δ Α Σ Ω Ν   Ε Β Ρ Ο Υ   

Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ      

 

 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  
Χ.Π.: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2016» 
ΜΕΤΡΟ 1: «Προληπτικά μέτρα για την αντιπυρική 
προστασία των δημοσίων δασών και δασικών 
εκτάσεων» 
Κ.Α.Ε.: 02.001.2499 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

13.000,00 ΕΥΡΩ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ. …….. Τ.Κ.: ..........  

Τηλ.: ..........................Fax: .......................... email: …………….....………………………………………. 

Προς: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το ακόλουθο ποσοστό έκπτω-

σης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης : 
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Π ρ ο σ φ έ ρ ω  

Για τη Σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

……………………………….........…………………………………………………………….…..….…… (….…………...),  

επί του Τιμολογίου Προσφοράς  της Υπηρεσίας σας που ορίζονται στο άρθρο 11.3 

 της Διακήρυξης – Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Διδυμότειχο ………… /………… 2016 

Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ    07-06-2016 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ 

 
 
 

 

Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος Μητρούδης Δημήτριος 
Δασολόγος με Δ΄ βαθμό Δασολόγος με Γ΄ βαθμό 

  
Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε  

 

Με την αριθ. 13394 /07-06-2016 (ΑΔΑ:7Ρ6ΒΟΡ1Υ-6ΧΠ) απόφαση Διεύθυνσης Δασών Έβρου 
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