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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΚΟΙΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε. 

                              
                             Σέρρες, 15 Απριλίου 2014 
                             Αρ. Πρωτ.: 7097 
                               

 

 
Ταχ. Δ/νση: 
Ταχ. Κωδ.: 
TELEFAX: 

Τέρμα Ομόνοιας 
62125 
2321046262 

 ΠΡΟΣ :Εφημερίδα 
ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΘΑΡΡΟΣ 
         ΣΕΡΡΕΣ 

Πληροφορίες: Αικ. Μαργιούλα   
Τηλέφωνο: 2321039126   
e-mail        : das-ser@damt.gov.gr   
    
    
   Για τη δημοσίευση μέχρι την Πέμπτη     

17/04/2014 σύμφωνα με την 
2/82452/0020/12-11-08 Κ.Υ.Απόφαση 
και την αποστολή των 
δικαιολογητικών πληρωμής 

 
Θέμα :Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης  

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής: 

Φορέας : Δασαρχείο Σερρών 

 
Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με το σύστημα  μειοδοσίας 

μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του Άρθρου 

9 και 55 του Ν.3669/08 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καλλιέργεια δημοσίων 

δασικών φυτωρίων Σερρών–Χρυσοπηγής Στρυμόνα». Ο προϋπολογισμός του έργου 

είναι 23.999,16 ευρώ με το Φ.Π.Α, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  

29/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 390,23 ευρώ και υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το 

χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 29/05/2014. Εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις των Δημοσίων 

Επενδύσεων και η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.  
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Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 

2321039126, fax:2321046262, από την αρμόδιο υπάλληλο κα Αικατερίνη Μαργιούλα στο 

τμήμα Ε.Δ.Ε. Δασαρχείου Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ.62125, Σέρρες.  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ                                                                            Σέρρες, 15/04/2014 
1) Διεύθυνση Δασών Συντονισμού &                                           Ο Δασάρχης Σερρών 
Επιθεώρησης Δασών 
Λεωφόρος γεωργικής σχολής 46  
Φοίνικας – Καλαμαριά                                                              Κωνσταντίνος Ζάββος 
 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                                                   Δασολόγος με Β’ βαθμό  
 
2) Διεύθυνση Δασών Σερρών                    
62125 ΣΕΡΡΕΣ         
 
Β. ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
1) Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε. 
Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας 
Βενιζέλου 55 
65403 ΚΑΒΑΛΑ 
 
2) Δήμο Σερρών 
62100 ΣΕΡΡΕΣ 

 
3) Δασαρχεία : 
Σιδηροκάστρου 
Νιγρίτας 
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 

 
(Με την παράκληση για τη δημοσίευση και 
 την αποστολή αποδεικτικού) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   
 
 
 
ΕΡΓΟ :  «Κα λ λ ι έ ρ γ ε ι α  δ η μ ο σ ί ω ν  δ α σ ι κ ώ ν  φ υ τω ρ ί ω ν  Σ ε ρ ρώ ν ,  
Χρυ σ ο π η γ ή ς ,  Σ τ ρ υ μ ό ν α »  
 
 
 
Προ ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  :   1 9 . 5 1 1 , 5 1  €  (Χωρ ί ς  Φ .Π .Α . )  
 
Πηγή  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς :  Δημ ό σ ι ε ς  Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς .  
 
 
 
 

Σέρρες  15   /  04  /2014 
 
                     Ο                Η 
    ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                Συντάκτρια 
 

 
 

    Κωνσταντίνος Ζάββος                  Αικατερίνη Μαργιούλα 
   Δασολόγος με Β΄ βαθμό                 Δασολόγος με Δ΄ βαθμό 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   
Η εκτέλεση του έργου αφορά εργασίες των δασικών φυτωρίων με ένα συνεργείο μέχρι 

τεσσάρων (4) ατόμων για έως τέσσερις (4) μήνες καθώς επίσης και την προμήθεια υλικών που 
προβλέπονται στη μελέτη.  

Ο αριθμός των εργατών/τριών του συνεργείου μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις 
ανάγκες των φυτωρίων (±50%), όπως και η εκάστοτε διάρκεια απασχόλησής τους. 

Τα διάφορα μηχανήματα και εργαλεία που θα χρειασθούν για την εκτέλεση του έργου θα 
χορηγούνται από το Δασαρχείο. Επίσης το Δασαρχείο υποχρεούται για ορισμένες επικίνδυνες 
εργασίες (ψεκασμός κ.λ.π.) να χορηγεί τον ανάλογο εξοπλισμό (στολή, γάντια κ.λ.π.) ο οποίος θα 
αγοράζεται από την υπηρεσία.  

Τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών θα παρασχεθούν από τον 
εργολάβο ο οποίος θα τα προμηθευτεί απολογιστικά.  

Οι εργασίες που θα εκτελούνται καθημερινά θα είναι διάφορες φυτωριακές εργασίες 
ανάλογα με τις ανάγκες του φυτωρίου, όπως, προετοιμασία εδάφους με τη χρησιμοποίηση 
γεωργικού ελκυστήρα ή άλλων μηχανημάτων, με την προϋπόθεση ότι οι εργάτες που θα τα 
χρησιμοποιούν θα έχουν την ανάλογη άδεια (χειριστές μηχανημάτων), σπορά, φύτευση φυτών, 
φύτευση μοσχευμάτων, περιποίηση φυταρίων (βοτάνισμα, σκάλισμα, κλάδεμα, μονοβέργισμα, 
πότισμα, καταπολέμηση ασθενιών κ.λ.π.), εξαγωγή και διάθεση φυταρίων, ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας. Η προμήθεια  των υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που 
προβλέπονται από το έργο (όπως καύσιμα- λιπαντικά) θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου πάντα σε 
συνεννόηση με τον επιβλέποντα του έργου και η δαπάνη αυτών δεν μπορεί να ξεπερνά τα ποσά που 
ορίζονται από τη δημοπρασία.  

Το προσωπικό θα απασχολείται όπου και όταν υπάρχει ανάγκη και για όσο χρόνο απαιτείται 
και επαφίεται στην κρίση της υπηρεσίας να αξιολογήσει τις δυσμενείς ή όχι καιρικές συνθήκες 
(βροχές, χιόνια κ.λ.π.) που αποτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών. 

 
 

 
Σέρρες   15  /  04  /2014 
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     ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                  Συντάκτρια 
 

 
 

     Κωνσταντίνος Ζάββος                     Αικατερίνη Μαργιούλα 
   Δασολόγος με Β΄ βαθμό                    Δασολόγος με Δ΄ βαθμό 
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Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  
 
 
 
 
ΕΡΓΟ :  «Καλ λ ι έ ρ γ ε ι α  δ η μ ο σ ί ω ν  δ α σ ι κώ ν  φ υ τω ρ ί ω ν  Σ ε ρ ρώ ν ,  
Χρυ σ ο π η γ ή ς ,  Σ τ ρ υ μ ό ν α »  
 
 
 
Προ ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  :  1 9 . 5 1 1 , 5 1  €  (Χωρ ί ς  Φ .Π .Α . )  
 
Πηγή  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς  :  Δημ ό σ ι ε ς  Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς .  
 
 
 

Σέρρες  15   /  04  /2014 
 
                      Ο                  Η 
      ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                  Συντάκτρια 
 

 
 

      Κωνσταντίνος Ζάββος                   Αικατερίνη Μαργιούλα 
     Δασολόγος με βαθμό Β΄                    Δασολόγος με Δ΄ βαθμό 
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Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  
 

Η εκτέλεση του έργου αφορά εργασίες των Δασικών φυτωρίων με ένα συνεργείο μέχρι 
τεσσάρων (4) ατόμων για έως τέσσερις (4) μήνες. 

Ο αριθμός των εργατών/τριών του συνεργείου μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις 
ανάγκες των φυτωρίων (±50%),  καθώς και η εκάστοτε διάρκεια απασχόλησής των. 

Για τη λήξη των φυτωριακών εργασιών υπολογίζεται η 31/08/2014. 
Το προσωπικό θα ακολουθεί το ωράριο των 40,00 ωρών την εβδομάδα  χωρίς να 

υπολογίζεται η ώρα του φαγητού. Το ημίωρο του διαλλείματος (ώρα φαγητού) που τυχόν θα 
επιθυμούν, θα επιβαρύνει το ωράριό τους, και πάντα σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 

 Το προσωπικό θα απασχολείται και τα Σάββατα ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις 
της υπηρεσίας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο να απασχοληθούν Κυριακές ή αργίες σύμφωνα με τις 
ανάγκες του φυτωρίου αυτό θα πραγματοποιείται με την καταβολή της ανάλογης αποζημίωσης. 

Η παρουσία του αναδόχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του καθημερινά στο έργο είναι 
υποχρεωτική. Θα τηρεί τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 55 του Ν. 3669/2008 και ακόμη θα 
παρακολουθεί την πορεία των διαφόρων εργασιών, τον έλεγχο του προσωπικού για την απόδοσή 
του, την τήρηση του ωραρίου κ.λπ. Η σύνθεση των εργατών/τριών και η ικανότητά τους για τις 
διάφορες εργασίες θα είναι της απολύτου έγκρισης του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας και η 
απόδοσή τους θα ελέγχεται από τον ίδιο τον υπάλληλο του Δασαρχείου Σερρών. 

Οι εργάτες/τριες δεν μπορούν να αποκτήσουν καμία εργασιακή σχέση με το Δασαρχείο 
Σερρών ή να ζητήσουν από αυτό αποζημιώσεις για την απασχόλησή τους αφού θεωρούνται 
προσωπικό αποκλειστικά και μόνο του αναδόχου όπως αυτό ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 της 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.  
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    ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                       Συντάκτρια 
 

 
 

    Κωνσταντίνος Ζάββος                         Αικατερίνη Μαργιούλα 
   Δασολόγος με βαθμό Β΄                         Δασολόγος με Δ΄ βαθμό 
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  
 
 
 
ΕΡΓΟ :  Καλ λ ι έ ρ γ ε ι α  δ η μ ο σ ί ω ν  δ α σ ι κώ ν  φ υ τω ρ ί ω ν  Σ ε ρ ρώ ν ,  
Χρυ σ ο π η γ ή ς ,  Σ τ ρ υ μ ό ν α   
 
 
 
Προ ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  :  1 9 . 5 1 1 , 5 1 €  (Χωρ ί ς  Φ .Π .Α . )  
 
Πηγή  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς  :   Δημ ό σ ι ε ς  Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς .  
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    ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                 Συντάκτρια 
 

 
 

    Κωνσταντίνος Ζάββος                  Αικατερίνη Μαργιούλα 
  Δασολόγος με Β΄ βαθμό                 Δασολόγος με Δ΄ βαθμό 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ως βασική τιμή του τιμολογίου της μελέτης θεωρείται το ημερομίσθιο του εργάτη/τριας 

όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τον Νόμο 4046/2012 και την 4601/304/12-3-2012 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης με όλες τις νόμιμες κρατήσεις 
(Ι.Κ.Α., χαρτόσημο, Φ.Μ.Υ), στις τιμές των αμοιβών των εργατών/τριών και χειριστών 
μηχανημάτων.  

Στο εργατικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται το εργολαβικό όφελος. 
Το ποσοστό αυτό καθορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) και εφαρμόζεται στο σύνολο 

των δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του εργοδότη, όπως στις προμήθειες υλικών, 
καυσίμων και λιπαντικών, αξίας μισθών και ημερομισθίων, λοιπών αποζημιώσεων και 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και κάθε είδους κρατήσεις που υπόκειται στην έκπτωση 
της δημοπρασίας. 

Το ποσοστό αυτό πληρώνεται για τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου και τα κάθε 
είδους έξοδα του ήτοι: 

—έξοδα για τη δημοσίευση της διακήρυξης, τη σύναψη της σύμβασης 
—για φόρους εισοδήματος, τέλη και εισφορές υπέρ δημοσίου και τρίτων 
—για οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, για πιστοποιήσεις, για εντολές πληρωμής με όσα 
αντίγραφα χρειάζονται για την εκπόνηση απολογιστικών εργασιών του αναδόχου, του 
προσωπικού του ή τρίτων  
—το όφελος του αναδόχου του προσωπικού του ή τρίτων  
—τη δαπάνη του αναδόχου στις εργοδοτικές του κρατήσεις (Φ.Μ.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.) 
—και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά.  
Το ημερομίσθιο των εργατών όπως διαμορφώθηκε από τον νόμο 4046/2012 και την  
εγκύκλιο 4061/304/12-3-2012 (ΑΔΑ: Β44ΘΛ-8ΔΠ) φαίνεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ άνω των 25 ετών 

 ΑΓΑΜΟΣ /Η ΕΓΓΑΜΟΣ /Η 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ      ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑ 26,18€ 28,80€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 27,49€ 30,11€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ 28,80€ 31,42€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ 30,11€ 32,73€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ 31,42€ 34,04€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΕΤΙΕΣ 32,73€ 35,35€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΕΞΙ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 34,03€ 36,65€ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ μέχρι 25 ετών 
ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ      ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑ 22,83€ 25,11€ 
ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 23,97€ 26,25€ 

ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ       ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 25,11€ 27,39€ 
 

Ο παραπάνω πίνακας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δαπάνες που προκύπτουν από το νόμο 
(ΙΚΑ, Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, Επίδομα, Αποζημίωση αδείας, Φόρος Μισθωτών 
Υπηρεσιών) διαμορφώνεται ανάλογα. 
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Αν τα ημερομίσθια αλλάξουν, (σύμφωνα με τις διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων), θα διαμορφωθεί ανάλογα και η εργολαβία.  

Η συνολική δαπάνη ενός ημερομισθίου κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
νόμιμων επιβαρύνσεων, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 51,00 ευρώ.  

Η Δαπάνη του ΦΠΑ είναι είκοσι τρία τοις εκατό (23%) επί της συνολικής δαπάνης των 
εργατικών ημερομισθίων, της προμήθειας των υλικών, του εργολαβικού οφέλους και των 
απροβλέπτων δαπανών. 

Για την εκτέλεση του έργου είναι απαραίτητη και βασική η προμήθεια (απολογιστικά) από 
μέρους του αναδόχου υλικών όπως αυτά περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. 

 
 

ΠΊΝΑΚΑΣ 2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

Προμήθεια τύρφης  500,00

Προμήθεια περλίτη  100,00

Προμήθεια λιπάσματος  140,00

Προμήθεια φυτοφαρμάκων  500,00
Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών 300,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.540,00
 
  

         
 
 

                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σέρρες  15   /  04   /2014 
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 
 
 

Κωνσταντίνος Ζάββος 
Δασολόγος με Β΄ βαθμό  

 
Η Συντάκτρια 

 
 
 
 

Αικατερίνη Μαργιούλα 
Δασολόγος με Δ΄ βαθμό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

  
 
 
 
  

ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε. 
 

 

  
 
 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
 
 
 
ΕΡΓΟ : «Καλ λ ι έ ρ γ ε ι α  δ η μ ο σ ίω ν  δ α σ ι κώ ν  φυ τωρ ίων  Σ ε ρ ρ ρών ,  
Χρυσ ο πη γ ή ς ,  Σ τ ρ υ μ ό ν α » .  
 
 
Προ ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  : 1 9 . 5 1 1 , 5 1  €  (Χωρ ί ς  Φ .Π .Α . )  
 
Πηγή  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς  :Δημ ό σ ι ε ς  Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς .  
 
 
 
 

Σέρρες  15   /  04  /2014 
 
                  Ο                 Η 
 ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ       Συντάκτρια 

 
 
 

 Κωνσταντίνος Ζάββος        Αικατερίνη Μαργιούλα 
Δασολόγος με Β΄ βαθμό                  Δασολόγος με Δ΄ βαθμό  
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Άρθρο  1: Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης – Σύντομη περιγραφή των προς εκτέλεση 
εργασιών 

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η προμήθεια υλικών (απολογιστικά) και η 
εκτέλεση όλων των εργασιών του φυτωρίου από συνεργείο εργατών –εργατριών, χειριστών 
μηχανημάτων  που συγκροτούνται με τη μέριμνα του αναδόχου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα: 
προετοιμασία εδάφους, σπορά, φύτευση φυτών, κοπή και φύτευση μοσχευμάτων, περιποίηση 
φυταρίων (βοτάνισμα, σκάλισμα, κλάδεμα, μονοβέργισμα, πότισμα, καταπολέμηση ασθενειών 
κ.λ.π.), χειρισμό αντλιών, φρέζας και τρακτέρ (από όσους διαθέτουν την κατάλληλη άδεια) καθώς 
και κάθε άλλη εργασία που ορίζεται από τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από τον προϊστάμενο της 
υπηρεσίας. Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις των Δημοσίων 
Επενδύσεων (Αριθμ. 105775/860/19-02-2014 Απόφαση ΥΠΕΚΑ). 

 
Άρθρο  2: Ισχύουσες  διατάξεις  

Η δημοπράτηση του έργου, η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του, θα γίνει 
σύμφωνα με τους συμβατικούς τεχνικούς όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 
• Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ).   
•  Τις  δ ιατάξε ι ς  Ν .  1 6 4 2 / 8 6  γ ια  το  Φ .Π .Α .  (Φ .Ε .Κ .  Α ’  2 5 / 8 6 )  κα ι .  

 Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95 (Φ.Ε.Κ.A’ 220/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 23 του Ν. 3470/28-06-2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 132/2006) για κράτηση ποσοστού (6‰)επί του 
συνολικού ποσού που θα εισπράξει προ Φ.Π.Α., και το οποίο θα κατατεθεί στην τοπική Δ.Ο.Υ., 
Κ.Α.Ε. 3425 «Δικαιώματα Γεωτεχνικών» και θα προσκομίσει το αντίστοιχο παραστατικό σύμφωνα 
με το άρθρο 2 του Ν. 3697/2000 
•  Του  Ν .  4 0 1 3 / 2 0 1 1  (ΦΕΚ  Α ’  2 0 4)  «Σύσταση  εν ια ίας  Ανεξάρτητης  
Αρχής  Δημοσ ίων  Συμβάσεων  κα ι  Κεντρ ικού  Ηλεκτρον ικού  Μητρώου  
Δημοσ ίων  Συμβάσεων…» όπως  τροποπο ιήθηκε  κα ι  ι σχύε ι  

 Το Ν.2362/95- Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247Α'/95) 
•  Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων» 
• Το Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών» 
• Το Π.Δ. 146/88 (ΦΕΚ 65/Α/88) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» 
• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
• Τα λοιπά συμβατικά τεύχη και έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας μας. 

 
Άρθρο  3: Συμβατικά  τεύχη  της  εργολαβίας  και  σειρά  με  την  οποία  ισχύουν  
αυτά   

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' αυτά όρων, η 
σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η περίληψη Διακήρυξης. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το τιμολόγιο της μελέτης 
5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  
6. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
7. Προϋπολογισμός της μελέτης 
8. Τεχνική περιγραφή 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   
  

 

9. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Άρθρο  4: Γενικά  – Μελέτη  συνθηκών  έργου  

Η υποβολή προσφοράς συμμετοχής στη δημοπρασία, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης τούτου, τη δυνατότητα 
εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, 
για την εκτέλεση του έργου, τη γνώση των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων από 
οποιονδήποτε λόγω, τις φυτωριακές εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες του φυτωρίου. Επίσης ο 
ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης ως 
και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, που αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη, τη βάση 
της προσφοράς του, καθώς και ότι ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις 
του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους, και ότι έχει λάβει υπόψη του ότι δεν θα 
του αναγνωρισθεί καμιά απαίτηση σχετική με αποζημίωση. Παράλειψη του αναδόχου να 
ενημερωθεί για τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 
συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Ο ανάδοχος, όπως αναφέρεται και σε άλλα άρθρα της παρούσας Συγγραφή Υποχρεώσεων 
είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό 
του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία, που έχει σχέση με το έργο. 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου 
που θα γίνει με βάση αυτή, ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από την ισχύουσα Νομοθεσία 
του άρθρου 2 της παρούσας 

 
Άρθρο 5: Παραλαβή  τευχών   

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα 
τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 4  του Ν 3669/2008 διατίθενται από το 
Δασαρχείο Σερρών, οδός τέρμα Ομόνοιας -Σέρρες, Πληροφορίες Αικατερίνη Μαργιούλα, 
Νικόλαος Ματθαίου, τηλ.:2321039126. Τα στοιχεία αυτά Χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι την Δευτέρα  28/04/2014. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και 
υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγή τους, που ανέρχεται σε 5,00 ευρώ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή 
των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 
κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν και τη δαπάνη 
της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

 
Άρθρο  6: Κριτήριο ανάθεσης –Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Ο διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και 29 του Ν 3669/08 
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», κατόπιν της με 
αριθμό 6636/11-04-2014 Απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Σερρών και θα γίνει με σφραγισμένες 
προσφορές. 

Θα πραγματοποιηθεί την 29/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή (Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι 
Τρίτη) και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  

   
  

 

ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια 
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η μεγαλύτερη έκπτωση επί τις εκατό πάνω 
στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου σε ακέραιες μονάδες, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο άρθρο 9 και 29 του Ν. 3669/2008 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α) Εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη, Α2 
τάξη, και στην Πρώτη (1η) τάξη για έργα κατηγορίας Πρασίνου και οι οποίες είναι στελεχωμένες 
με Δασολόγο  ή Δασοπόνο εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. αναλόγου τάξης (Άρθρο 7 Π.Δ. 146/88). 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ) Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) με πτυχίο Α΄ και Β΄ τάξης 
(άρθρο 16-20 του Π.Δ. 437/81) 

 
Άρθρο  7: Χρόνος  έναρξης  εργασιών– Σύμβαση  κατασκευής  του  έργου  

Με τους όρους «Σύμβαση» ή «Εργολαβικό Συμφωνητικό», που χρησιμοποιούνται 
ταυτόσημα νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη διακήρυξη δημοπρασίας σε συνδυασμό με 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, με βάση την οποία ο ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο.  

Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης του πρακτικού της 
δημοπρασίας στον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία που ορίζει το 
άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις, να εξοφλήσει τη δημοσίευση 
της διακήρυξης στην τοπική εφημερίδα, να αναφέρει την έδρα της επιχείρησης του και την ακριβή 
διεύθυνση της.  

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο κάτοικο της έδρας της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδεκτό από αυτή  όπως το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008   (ΚΔΕ) 
ορίζει. 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, το Δασαρχείο γνωστοποιεί στον ανάδοχο την 
ημέρα εγκατάστασης και έναρξης των εργασιών, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των (5) 
πέντε ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, συντασσόμενου προς τούτο σχετικό 
πρωτόκολλο μεταξύ επιβλέποντος και αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός των 
παραπάνω προθεσμιών κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Ν. 
Σερρών. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται 
κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax..  

 
Άρθρο  16: Περιεχόμενο των τιμών μονάδας και δαπάνες που επιβαρύνουν τον ανάδοχο 

Οι τιμές μονάδας του τιμολογίου της εργολαβίας αφορούν εργασίες τελειωμένες εντελώς 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Οι τιμές αυτές προσαυξάνονται με το νόμιμο ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό 
όφελος του αναδόχου και έτσι περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την πλήρη –
έντεχνη κατασκευή του έργου, καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και 
αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα 
παραπάνω. 

Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3669/08 σε 18%, εφαρμόζεται στις δαπάνες που 
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πραγματοποιούνται για λογαριασμό του εργοδότη οι οποίες αφορούν την αξία των ημερομισθίων 
και υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο  17: Δαπάνες και άλλες επιβαρύνσεις των εργασιών 

Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ 
τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήματος και τέλος χαρτοσήμου, καταβάλλονται 
από τον ανάδοχο και αποδίδονται σε αυτόν και με το εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την 
έκπτωση της δημοπρασίας, (άρθρο 55 παρ. 4 του Ν. 3669/08). 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου και έχει ορισθεί σε ποσοστό 23 % επί της 
συμβατικής αμοιβής (όφελος αναδόχου μείον την έκπτωση της δημοπρασίας.) 

Από τις επιβαρύνσεις που παραμένουν αναφέρουμε ενδεικτικά το χαρτόσημο της έγγραφης 
σύμβασης των εργασιών, το φόρο εισοδήματος και τις κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως 
Μ.Π.Π.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Π.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Ε., κράτηση 6‰ υπέρ Γεωτεχνικών,  κράτηση 0,1% 
υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ.λ.π., ανάλογα και με τις πιστώσεις από 
τις οποίες χρηματοδοτούνται οι εργασίες. Τέλος στον πρώτο λογαριασμό επιβαρύνετε και με την 
πληρωμή της δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης  στις εφημερίδες.  

 
Άρθρο  18: Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες – Πρόγραμμα κατασκευής 

Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων καθορίζει τη συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση 
των εργασιών. 

 
Άρθρο  19: Προσαρμογή και συμπλήρωση της μελέτης των εργασιών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σύμφωνα με τις μελέτες που 
του χορηγεί η υπηρεσία, τις έγγραφες οδηγίες και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, να εφαρμόσει 
αυτά που αναφέρονται και στο άρθρο 37 του Ν.3669/08. 

 
Άρθρο  20: Προκαταβολές 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 

Άρθρο  21: Ασφάλιση προσωπικού 
Στις εργασίες των δασικών φυτωρίων το προσωπικό που απασχολείται ασφαλίζεται 

σύμφωνα με τις σχετικές με το Ι.Κ.Α. διατάξεις. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει για περιπτώσεις ατυχημάτων σε 

ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος όλο το εργατοτεχνικό και άλλο προσωπικό 
που απασχολείται στα εργοτάξιά του, εφόσον αυτό δεν καλύπτεται από τις σχετικές με το Ι.Κ.Α. 
διατάξεις. 

 
Άρθρο  22: Τήρηση Νόμων και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος της τήρησης των νόμων και των σχετικών διατάξεων και 
υποχρεούται όπως ανακοινώνει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διατάξεις και εντολές 
των διαφόρων αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. 

Ιδιαίτερα, τονίζεται η υποχρέωση του αναδόχου να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας που 
επιβάλλονται με τη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 447/1977, Π.Δ. 1373/1981, Ν 1398/1983 κ.λ.π. ) και 
τους ειδικούς κανονισμούς. 

Σέρρες   15 / 04 / 2014 
                     Ο               Η 
    ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                    Συντάκτρια 

                    
 
 

    Κωνσταντίνος Ζάββος                  Αικατερίνη Μαργιούλα  
  Δασολόγος με Β΄ βαθμό                             Δασολόγος με Δ΄ βαθμό  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε. 

                                      
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ΕΡΓΟ :  «Κα λ λ ι έ ρ γ ε ι α  δ η μ οσ ίω ν  δασ ι κών  φυ τωρ ίω ν  Σ ε ρρών  –  
Χρ υσοπη γ ή ς -  Σ τ ρ υ μ ό ν α »  

 
 
 
Προϋπολογ ι σ μ ό ς  :   1 9 . 5 1 1 , 5 1  €  (Χωρ ί ς  Φ .Π .Α . )  
 
Πηγή  χρημα τ οδό τηση ς  :  Δημ όσ ι ε ς  ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς  
 
 
 

Σέρρες    15 / 04 /2014 
 
                 Ο                   Η 
    ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                    Συντάκτρια 

 
 
 

  Κωνσταντίνος Ζάββος            Αικατερίνη Μαργιούλα 
 Δασολόγος με Β΄βαθμό                     Δασολόγος με Δ΄ βαθμό  
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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
 

ΆΡΘΡΟ  1 ο   
Αντικείμενο  

 
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση από συνεργείο εργατών –εργατριών, 

χειριστών μηχανημάτων που συγκροτούνται με τη μέριμνα του αναδόχου όλων των 
εργασιών των φυτωρίων ήτοι: προετοιμασία εδάφους, σπορά, φύτευση φυτών, φύτευση 
μοσχευμάτων, περιποίηση φυταρίων (βοτάνισμα, σκάλισμα, κλάδεμα, μονοβέργισμα, 
πότισμα, καταπολέμηση ασθενειών κ.λ.π.), εξαγωγή και διάθεση φυταρίων, χειρισμός 
αντλιών, φρέζας και τρακτέρ (από όσους διαθέτουν την κατάλληλη άδεια) καθώς και 
κάθε άλλη εργασία που ορίζεται από τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από τον 
προϊστάμενο της υπηρεσίας. Η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που προβλέπονται από το έργο (όπως καύσιμα- 
λιπαντικά, τύρφη, περλίτη κ.λ.π.) θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου πάντα σε 
συνεννόηση με τον επιβλέποντα του έργου και η δαπάνη αυτών δεν μπορεί να ξεπερνά 
τα ποσά που ορίζονται από τη Δημοπρασία. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου 
προσωπικού κατά ειδικότητα και να διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακατάλληλων 
προσώπων. 

Για την εκτέλεση των φυτωριακών εργασιών θα συγκροτηθεί ένα συνεργείο το 
οποίο θα απασχολείται ανάλογα με τις ανάγκες του φυτωρίου. 

Ο αριθμός των εργατών –εργατριών του συνεργείου όταν θα απασχολείται για 
κάθε μέρα του μήνα με δυνατότητα αυξομείωσης κατά 50 % θα είναι: 

Δασικό Φυτώριο Σερρών –Χρυσοπηγής- Στρυμόνα 

Μήνες Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 

Εργάτες: 4 4 4 2 

 
2. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης είναι το συνολικό ποσό που 

περιλαμβάνεται στην σύμβαση των εργασιών. 
Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το νόμιμα επιτρεπόμενο ποσοστό αύξησης 

που ισχύει για δημόσια έργα. 
 
 

ΆΡΘΡΟ  2 ο   
Προθεσμίες  

 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των εργασιών ορίζεται από την ημέρα της 

υπογραφής της σύμβασης μέχρι τριάντα μία (31) Αυγούστου 2014. 
Η σύμβαση μπορεί να καθορίζει διαφορετική ημέρα έναρξης της εργολαβίας ακόμη 

και πριν από την ημέρα αυτή, οπωσδήποτε όμως μετά την ημερομηνία κατακύρωσης του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

 
 

ΆΡΘΡΟ  3 ο   
Προσωπικό εργολαβίας 

 
Το προσωπικό  που θα απασχολείται στις φυτωριακές εργασίες θα 

προσλαμβάνεται με μέριμνα του αναδόχου και κατόπιν εγκρίσεως του Δασαρχείου 
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Σερρών. Ο αριθμός θα ορίζεται από το Δασαρχείο Σερρών το οποίο με τους επιστάτες και 
τους επιβλέποντες θα ελέγχει την τεχνική κατάρτιση, την ποιότητα, την ικανότητα και 
την απόδοση των εργατών και  σε περίπτωση ακαταλληλότητας μπορεί να τους 
αντικαταστήσει. 

Οι εργάτες, οι εργάτριες, οι χειριστές μηχανημάτων θα είναι από τις γύρω 
περιοχές και θα προτιμηθούν αυτοί που δουλεύουν στο φυτώριο λόγω εξειδίκευσης. 

Το προσωπικό που θα εργάζεται στο φυτώριο θεωρείται προσωπικό του αναδόχου 
και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με την 
Υπηρεσία. 

 
 

ΆΡΘΡΟ  4 ο   
Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 
Α. Ο ανάδοχος της εργολαβίας έχει έναντι της υπηρεσίας και του προσωπικού 

όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συγκεκριμένη σύμβαση με βάση τη 
διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη και όσες καθορίζονται από τους νόμους και 
τα Π.Δ. σχετικά με τα δημόσια έργα και ειδικά με το άρθρο 37 του Ν. 3669/2008 σχετικά 
με την πληρωμή και ασφάλιση του προσωπικού, την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων, 
λήψη μέτρων ασφαλείας κ.λ.π. 

Β. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιμέτρηση και 
απολογισμός της δαπάνης (άρθρο 55 παρ. 7 Ν. 3669/2008) και για την παραλαβή τους 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008. 

Επίσης, με τη μέριμνα του αναδόχου θα τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο θα 
καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό, οι εκτελούμενες εργασίες 
περιγραφικά και κατά θέση και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της 
ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. 
Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και 
τίθενται υπόψη της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής. 

Επίσης μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας με τη μέριμνα του αναδόχου 
συντάσσεται ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του 
απασχολούμενου προσωπικού και παραδίδεται στον εκπρόσωπο της υπηρεσίας. 

 
 

ΆΡΘΡΟ  5 ο   
Πληρωμές  

 
Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία που 

καθορίζει το άρθρο 53  και το άρθρο 55 του Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν με το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α) και τα υποβάλλει στην υπηρεσία σε όσα αντίτυπα 
είναι απαραίτητα, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, στο τέλος κάθε μήνα, προκειμένου να 
γίνονται από την υπηρεσία οι καταβολές σε αυτόν του εργολαβικού ανταλλάγματος. 

Στις μισθοδοτικές καταστάσεις των απολογιστικών εργασιών που συνοδεύουν τις 
πιστοποιήσεις θα περιλαμβάνονται, με βάση τα πραγματικά ημερομίσθια που 
καταβάλλονται και των επιβαρύνσεων που ισχύον κάθε φορά, αναλυτικά τα εξής: 

Α. Η εργατική δαπάνη με βάση τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν και τις 
τυχόν υποχρεωτικά καταβαλλόμενες για εορτές, ασθένεια κ.λ.π. δαπάνες. Οι εργάτες 
πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. και αν έχουν τριετίες να φέρουν σχετικές 
βεβαιώσεις. 

Β. Η δαπάνη που αντιστοιχεί στις επιβαρύνσεις των εργαζομένων όπως εισφορά 
Ι.Κ.Α., χαρτόσημο (όρος μισθωτών υπηρεσιών), η οποία παρακρατείτε από τους 
εργαζομένους και καταβάλλεται αρμοδίως με ευθύνη και τη μέριμνα του αναδόχου. 
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Γ. Η δαπάνη που αντιστοιχεί στις επιβαρύνσεις του εργοδότη όπως εισφορά στο 
Ι.Κ.Α. και συνειπραττομένων πόρων, Επικουρικού Ταμείου, δωρόσημου κ.λ.π.  

Δ. Η κράτηση για το ΤΣΜΕΔΕ το χαρτόσημο κ.λ.π. και το δικαίωμα δασολόγων.  
Η δαπάνη αυτή προστίθεται στη δαπάνη ημερομισθίου και καταβάλλεται στον 

ανάδοχο. 
Για την πληρωμή των πιστοποιήσεων από την Υπηρεσία ο ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει: 
1. Κατάσταση μισθοδοσίας των εργατών με υπογραφές ότι παρέλαβαν την αξία 

των ημερομισθίων τους. 
Η μισθοδοτική κατάσταση υπογράφεται από τον ανάδοχο, τους επιβλέποντες και 

τον προϊστάμενο της υπηρεσίας. 
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α. (για κάθε ενάριθμο 

λογαριασμό) στην οποία να φαίνεται ότι έχει πληρωθεί το Ι.Κ.Α. που αναλογεί στις 
μισθοδοτικές καταστάσεις. 

3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 
4. Αποδεικτικό παρακράτησης φόρου εισοδήματος (εργολαβικός φόρος). 
5. Αντίγραφο αίτησης –βεβαίωσης αγοράς ενσήμων. 
6. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, σύμφωνα με την αριθμό 1102259/8357/0014 Π.Ο.Π./1258 από 29/07/1993 
Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Π.Α.). 

7. Κράτηση 6‰ επί του συνολικού ποσού που θα εισπράξει προ Φ.Π.Α., και το 
οποίο θα κατατεθεί στην τοπική Δ.Ο.Υ.,Κ.Α.Ε.3425 «Δικαιώματα Γεωτεχνικών», και θα 
προσκομίσει το αντίστοιχο παραστατικό. 

8. Κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1,2%+0,5% ΕΜΠ + (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ + ΟΓΑ ΧΑΡΤ )*2,4% 
9. Κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας προ του Φ.Π.Α., αναθεώρηση και 

απρόβλεπτα, υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόμου 4013/2011 επιβαρυμένο με τέλος 
χαρτοσήμου 3% και επιπλέον ΟΓΑ 20%. 

 
 

ΆΡΘΡΟ  6 ο   
Έκπτωση αναδόχου 

 
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που του δίνονται σύμφωνα με τη 
σύμβαση ή το νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας ( άρθρο 61 του Ν. 
3669/2008). 

 
ΆΡΘΡΟ  7 ο   

Διατάξεις που ισχύουν 
 
Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, 

ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση των δημοσίων έργων.  
 

Σέρρες   15  /  04  /2014 
 
                 Ο             Η 
    ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                       Συντάκτρια 
 
 
 
   Κωνσταντίνος Ζάββος               Αικατερίνη Μαργιούλα 
 Δασολόγος με Β΄ βαθμό                                Δασολόγος με Δ΄ βαθμό  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε. 
 
 

                                      
 
 
 
  

 
 
 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 
 
 
ΕΡΓΟ :  Κα λ λ ι έ ρ γ ε ι α  Δημ οσ ίω ν  Δασ ι κών  Φυ τωρ ίω ν  Σ ε ρρών  –
Χρ υσοπη γ ή ς  - Σ τ ρ υ μ ό ν α  
 
 
 
Προϋπολογ ι σ μ ό ς  :    1 9 5 1 1 , 5 1  €  ( Χωρ ί ς  Φ .Π .Α . )  
 
Πηγή  χρημα τ οδό τηση ς  :  Δημ όσ ι ε ς  Επ ε ν δ ύ σ ε ι ς  
 
 
 

Σέρρες  15  / 04  /2014 
 

                  Ο                     Η 
    ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ               Συντάκτρια 

 
 
 

   Κωνσταντίνος Ζάββος                                                   Αικατερίνη Μαργιούλα 
  Δασολόγος με Β΄βαθμό                     Δασολόγος με Δ΄ βαθμό  
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

Ημερομίσθιο εργάτη /εργάτριας: 51,00 
 
 ΕΥΡΩ 

Αριθμός ημερομισθίων:  245 
 
  

Δαπάνη ημερομισθίων: 245 Χ 51.00 
 

12.495,00 ΕΥΡΩ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 
 

12.495,00 ΕΥΡΩ 

Προμήθεια τύρφης (απολογιστικά) 500,00 ΕΥΡΩ 

Προμήθεια περλίτη (απολογιστικά) 100,00 ΕΥΡΩ 

Προμήθεια λιπάσματος (απολογιστικά) 140,00 ΕΥΡΩ 

Προμήθεια φυτοφαρμάκων (απολογιστικά) 500,00 ΕΥΡΩ 

Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών (απολογιστικά) 300,00 ΕΥΡΩ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 
 

1.540,00 ΕΥΡΩ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3=(1+2)=(Γ) 
 

14.035,00 ΕΥΡΩ 

ΤΣΜΕΔΕ (Γ*1,2%)+ (Γ*0,5%) +((Γ*1,2%)+(Γ*0,5%))*2,4% 244,32 ΕΥΡΩ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 6‰ (Γ*0,6%) 84,21 ΕΥΡΩ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4 14.363,53 ΕΥΡΩ 

Εργολαβικό όφελος - γενικά έξοδα 18 % 2.585,44 ΕΥΡΩ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5 16.948,97 ΕΥΡΩ 

ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ + ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% +ΟΓΑ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% 17,56 ΕΥΡΩ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6 16.966,53  

Απρόβλεπτα 15 % 2.544,98 ΕΥΡΩ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7 19.511,51 ΕΥΡΩ 

Φ.Π.Α. 23 % 4.487,65 ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.999,16 ΕΥΡΩ 
 

 
Σέρρες   15  /  04  /2014 

 
                 Ο              Η 
    ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ              Συντάκτρια 
 

 
 

  Κωνσταντίνος Ζάββος                Αικατερίνη Μαργιούλα 
 Δασολόγος με Β΄βαθμό                Δασολόγος με Δ΄ βαθμό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ –
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ -ΣΤΡΥΜΟΝΑ» 
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

   
   

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 

 
 
 
 

 
(Τόπος)  Σέρρες 

(Ημερομηνία)   15  /   04  /2014 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ 
ΣΕΡΡΩΝ –ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ -
ΣΤΡΥΜΟΝΑ» 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

    
 
 

 
 
 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ    

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 
 

 
Το Δασαρχείο Σερρών   

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 
τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 
 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ- ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ - 
ΣΤΡΥΜΟΝΑ 

 
Προϋπολογισμού 23.999,16 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) 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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

  σελ. 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 1 
   
Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1 
   

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό  – Τρόπος 
υποβολής Φακέλου Προσφοράς 

2 
   
Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  2 
   
Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 5 
   
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 5 
   
Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 6 
   
Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 6 
   
Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 7 
   
Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  7 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

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

8 
   
Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 8 
   
Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 9 
   
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  9 
   
Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  9 
   
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 9 
   

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης 

10 
   
Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10 
   
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 10 
   
Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 10 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 11 
   
Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 11 
   
Άρθρο 23 Δικαιολογητικά  12 
   
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς  15 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

Άρθρο 25 Διάφορα 17 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 
 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Το Ελληνικό Δημόσιο 1 
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
 
1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Διεύθυνση Δασών Σερρών που έχει έδρα στη Σέρρες: 
 

Οδός  : Τέρμα Ομόνοιας 
Ταχ.Κωδ. : 62125 
Τηλ. : 2321022633 
Telefax : 2321062086 
E-mail2 : ddas-ser@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 

Δασαρχείο Σερρών 
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις   29/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα 
λήξης υποβολής προσφορών) στο Δασαρχείο Σερρών, τέρμα Ομόνοιας.  

 
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 υποβάλλει 

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 έκπτωσης 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 Δ.Υ. ή Π.Α. 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 γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε 
ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της 
ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, 
υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 
αντίστοιχα 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 ενημέρωσης των 
ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, 
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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 που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 
6, 7 και 8, διατίθενται από το Δασαρχείο Σερρών, οδός τέρμα Ομόνοιας -Σέρρες, 
Πληροφορίες Μαργιούλα Αικατερίνη, Ματθαίου Νικόλαος, τηλ.:2321039126. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και την Δευτέρα 28/04/2014. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 

γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 

έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 
από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 
το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 
υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της 
αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – 

Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 
 
3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το 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) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι 
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη 
διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, 
e-mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε 
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με 
την ένδειξη στο εξωτερικό 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 ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  

  
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 

στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του 
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ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζόμενου:  

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

• σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

• σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.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 

εκπρόσωπος (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 
φυσικό πρόσωπο. 

 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και 

από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών 
διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να 
υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

 
 3.5      Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 

χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως 
υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα 
δικαστικής 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 
παραλαμβάνεται 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 θεωρεί 
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 
παραλαβής 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 ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει 
τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για 
να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται 
ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και 
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος 
της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, 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. 
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γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα 
στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό 
ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν 
γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου 
αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών 
προσφορών. 
  
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), μονογράφονται τα 
έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την 
επιστρέφει αμέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το 
οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωμένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε 
επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι 
αλλοδαπός από κράτος -  μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη 
συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου).  
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 αναγκαίες 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 
στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της 
παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα 
συμμετοχής τους στο 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 φακέλου, 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 
Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων και παρακρατεί τα μηχανόσημα του άρθρου 
24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική 
σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική 
και η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενης έκπτωσης (%) επί του ποσοστού των 
γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου (Γ.Ε.+Ε.Ο.). 
 
ζ) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια 
ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει 
αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζομένων, ακολουθώντας τη 
σειρά μειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να 
συνεχιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την 
αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 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. απορρίπτει 
τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και 
καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους 
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διαγωνιζομένους 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 
προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι 
υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο 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 το 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 %ο) 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 στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των 
διατάξεων 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 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 αυτή 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  έ γ κ ρ ι σ η ς  τ ο υ  απο τ ε λ έ σμα τ ο ς  ( κα τ ακύρωση ς )  κο ι ν οπο ι ε ί τ α ι  
σ τ ο υ ς  δ ι α γων ι ζ ό μ ε ν ο υ ς  ε κ τ ό ς  τ ο υ  μ ε ι ο δ ό τ η .  Μετά  προσκαλ ε ί τ α ι  ο  
μ ε ι ο δ ό τ η ς  κα τ ά  τ ι ς  δ ι α τ ά ξ ε ι ς  τ ο υ  άρθρο υ  2 6  παρ .  2  τ ο υ  ΚΔΕ ,  ν α  
προσκομ ί σ ε ι  μ έσα  σε  προ θ ε σμ ί α  τ ο υ λά χ ι σ τ ο ν  δ έ κα  ( 1 0 )  ημ ερών  ή  κα ι  
π ε ρ ι σ σό τ ε ρων  κα τ ά  τ η ν  κρ ί σ η  τ η ς  Προ ϊ σ τ αμ έ ν η ς  Αρχή ς ,  ι σ χ ύ ο υσα  
β ε βα ίωση  ε γ γ ραφή ς  σ τ ο  μη τ ρώο  ( εφόσο ν  η  αρ χ ι κώ ς  προσκομ ι σ θ ε ί σ α  έ π α υσ ε  
ν α  ι σ χ ύ ε ι )  κα ι  ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι ημ έ ν α  τ α  δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά  τω ν  παρ .  2 3 . 2 . 1  (ο ι  
ημ ε δ απο ί )  κα ι  2 3 . 2 . 2  (β ) ,  ( γ )  κα ι  ( δ )  (ο ι  αλ λ ο δαπο ί )  τ η ς  παρούσα ς ,  εφόσο ν  
έ χ ε ι  λή ξ ε ι  ο  χ ρ ό ν ο ς  ι σ χ ύ ο ς  τω ν  αρ χ ι κώ ς  προσκομ ι σ θ έ ν των ,  κα θώ ς  κα ι  τ α  
δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά  τω ν  παρ .  2 3 . 2 . 4  ( π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά  έ ν α ν τ ι  τω ν  ο π ο ίων  
υποβ λή θηκ ε  υ π ε ύ θυ ν η  δ ή λωση ) .   
Σε  κάθ ε  π ε ρ ί π τωση  (ακόμα  δ η λα δή  κ ι  α ν  ι σ χ ύ ε ι  τ ο  αρ χ ι κώ ς  προσκομ ι σ θ έ ν  ή  
η  Ενημ ε ρό τ η τ α  Πτυ χ ί ο υ )  προσκομ ί ζ ε τ α ι  ν έ ο  π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό  π ε ρ ί  μη  
κήρυ ξη ς  σ ε  πτώχ ε υση ,  ε κ καθάρ ι σ η ,  α ν α γ κασ τ ι κ ή  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ,  μ ε  
ημ ε ρ ομη ν ί α  έ κ δ οση ς  μ ε τ α γ ε ν έσ τ ε ρ η  τ η ς  ημ ε ρομην ί α ς  κο ι ν ο π ο ί η ση ς  τ η ς  
σ χ ε τ ι κ ή ς  πρόσκληση ς  τ η ς  Προ ϊ σ τ αμ έ ν η ς  Αρχή ς .   
Επ ί ση ς  προσκομ ί ζ ο ν τ α ι  κα ι  ε λ έ γ χ ο ν τ α ι  τ α  απο δ ε ι κ τ ι κ ά  φορο λο γ ι κ ή ς  κα ι  
ασφαλ ι σ τ ι κ ή ς  ε ν ημ ε ρ ό τ η τ α ς ,  α ν  από  τ η ν  Ενημ ε ρό τ η τ α  Πτυ χ ί ο υ  πο υ  τ υ χ ό ν  
προσκομ ί σ τ η κ ε  σ τ ο  δ ι α γων ι σμ ό  προκύπ τ ε ι  ό τ ι  κα τ ά  τ η ν  ημ έ ρα  τ ο υ  
δ ι α γων ι σμο ύ  ή  τ η ν  ημ έ ρα  δ ι ε ξ α γωγή ς  τ ο υ  ε λ έ γ χ ο υ  των  δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κών  τ ο υ  
α ν α δό χο υ  ε ί χ ε  (ή  έ χ ε ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ α )  λή ξ ε ι  ο  χ ρ ό ν ο ς  ι σ χ ύ ο ς  των  
προσκομ ι σ θ έ ν των  γ ι α  τ η ν  έ κ δ οσή  τ η ς .  Από  τ α  ως  ά νω  απο δ ε ι κ τ ι κ ά  πρ έπ ε ι  
ν α  αποδ ε ι κ ν ύ ε τα ι  ό τ ι  ο  ανά δ ο χο ς  ή τα ν  ε ν ήμ ερ ο ς  φορολο γ ι κ ά  κα ι  
ασφαλ ι σ τ ι κ ά  κα ι  κα τ ά  τ η ν  ημ έ ρα  τ ο υ  δ ι α γων ι σμο ύ ,  σύμφωνα  μ ε  τ η ν  
υ ποβ λη θ ε ί σ α  υ π ε ύ θ υ ν η  δ ή λωσή  τ ο υ .  Τα  σ τ ο ι χ ε ί α  ε λ έ γ χ ο ν τ α ι  από  τ η ν  
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Προ ϊ σ τ αμ έ ν η  Αρχή  κα ι ,  ε φόσο ν  δ ε ν  έ χ ο υ ν  ε κ λ ε ί ψ ε ι  ο ι  προ ϋπο θ έ σ ε ι ς  
συμμ ε τ ο χ ή ς  σ τ ο  δ ι α γων ι σμό ,  κο ι ν ο πο ι ε ί τ α ι  η  ε γ κ ρ ι τ ι κ ή  τ ο υ  απο τ ε λ έ σμα τ ο ς  
τ ο υ  δ ι α γων ι σ μο ύ  απόφαση  σ τ ο  μ ε ι ο δ ό τ η  (σύ ν αψη  σύμβαση ς ) ,  μ ε  πρόσκ ληση  
γ ι α  τ η ν  υπο γ ραφή  τ η ς  σύμβαση ς  κα τ ά  τ ο  άρθρο  3 0  τ ο υ  ΚΔΕ   
προσκομ ί ζ ο ν τ α ς  μ ε τα ξ ύ  τω ν  άλ λων  που  προ βλ έ π ο ν τ α ι  από  τ α  συμβα τ ι κ ά  
τ ε ύ χ η  κα ι  τ ι ς  απα ι τ ο ύμ ε ν ε ς  ε γ γ υ η τ ι κ έ ς  ε π ι σ τ ο λ έ ς  καλή ς  ε κ τ έ λ ε ση ς .  
 
β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν 
δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 
Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο 
δεύτερο μειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου 
μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο 
μειοδότη.  
 
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν 
η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος 
της, προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο 
δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός 
συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 
 
 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 
 
5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 

5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  
   
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' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.(Γ.Σ.Υ.). 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
 
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 ή θα 
συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 
Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  
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6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται 
είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 

στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με 
διάθεση διερμηνέων. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 
 

7.1  Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
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 Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95 
(Φ.Ε.Κ.208) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3470/28-06-2006 
(Φ.Ε.Κ.132/Α) για κράτηση ποσοστού (6‰)επί του συνολικού ποσού που θα εισπράξει προ 
Φ.Π.Α., και το οποίο θα κατατεθεί στην τοπική Δ.Ο.Υ., Κ.Α.Ε. 3425 «Δικαιώματα 
Γεωτεχνικών» και θα προσκομίσει το αντίστοιχο παραστατικό σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 
3697/2000 και το Ν.2362/95- Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247Α'/95) 

 
7.4 Των διατάξεωνς  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέμενης 

Αξίας»  
 

7.5 Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων». 
 

7.6      Το Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών». 
 
7.7 Το Π.Δ. 146/88 (ΦΕΚ 65/Α/88) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. 
/ 
7.5 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

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

Αναδόχου 
 
8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάρ. Έργου: 2000ΣΕ08400001 «Καλλιέργεια Δημοσίων Δασικών φυτωρίων») και 
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υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, καθώς και στην καταβολή 
φόρου εισοδήματος (παρ. 5 άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85), περιλαμβανομένης και της 
κράτησης ποσοστού έξι τις χιλίοις (6‰) του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3470/28-06-2006 (ΦΕΚ 132/Α) 
καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως 
ισχύει σήμερα. 

  
 
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

 
8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε 
EΥΡΩ. 

 
 
 
 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

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

διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 
Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου,  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

χαρακτηριστικά του έργου 
 

11.1 Τίτλος του έργου 
 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «Καλλιέργεια Δημοσίων  Δασικών Φυτωρίων Σερρών –Χρυσοπηγής –Στρυμόνα» 
  
11.2 Προϋπολογισμός του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 23.999,16 Ευρώ 
και αναλύεται σε: 
Δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών               
12.495,00 
Δαπάνη προμήθειας υλικών απολογιστικά                  
1.540,00 
ΤΣΜΕΔΕ                         
244,32 
Κράτηση υπέρ γεωτεχνικών                         
84,21 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                 
2.585,44 
Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΣ                         
17,56 
Απρόβλεπτα                     
2.544,98  
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας                   
4.487,65  

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Το έργο θα εκτελείται στα Δασικά φυτώρια Σερρών –Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών και στο 
Δασικό Φυτώριο Στρυμόνα της Τ.Κ. Πεπονιάς του Δήμου Σερρών, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ελλάδα. 

 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση από συνεργείο εργατών –εργατριών, 
χειριστών μηχανημάτων  που συγκροτούνται με τη μέριμνα του αναδόχου όλων των 
εργασιών του φυτωρίου ήτοι: προετοιμασία εδάφους, σπορά, φύτευση φυτών, κοπή και 
φύτευση μοσχευμάτων, περιποίηση φυταρίων (βοτάνισμα, σκάλισμα, κλάδεμα, 
μονοβέργισμα, πότισμα, καταπολέμηση ασθενειών κ.λ.π.), εξαγωγή και διάθεση φυταρίων, 
χειρισμός αντλιών, φρέζας και τρακτέρ (από όσους διαθέτουν την κατάλληλη άδεια) καθώς 
και κάθε άλλη εργασία που ορίζεται από τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από τον 
προϊστάμενο της υπηρεσίας. Η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που προβλέπονται από το έργο (όπως  καύσιμα- 
λιπαντικά) θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου πάντα σε συνεννόηση με τον 
επιβλέποντα του έργου και η δαπάνη αυτών δεν μπορεί να ξεπερνά τα ποσά που 
ορίζονται από τη Δημοπρασία. Μέριμνα του επιβλέποντα είναι και ο έλεγχος για 
προμήθεια υλικών από τον ανάδοχο στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. 
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και 
νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση 
C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η 
μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία 
δημοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα 
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χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους 
όρους και περιορισμούς: 
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη,  

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε 
άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο 
μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των 
προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα 
εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

και μέχρι 31/08/2014. 
  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 

 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών 

προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 

3 του ΚΔΕ. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα μειοδοσίας 

μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  

 
 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η μεγαλύτερη έκπτωση επί τις εκατό πάνω 

στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου σε ακέραιες μονάδες, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 3669. 

 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
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15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
κατά τους όρους του άρθρου 24 του ΚΔΕ, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 390,23 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις 
παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση 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 νομικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται 
η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το 
παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, 
χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ3. 
Σφάλματα 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 
μικρότερο του 1 μήνα και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 
παρ 3 του ΚΔΕ και άρθρο 29 παρ. 6 του ΚΔΕ, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι    29  /  06   /2014 

 

 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει 
νόμιμη περίπτωση. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του 
κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της 
διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. 
Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου 
Δημόσιων Έργων]. Ομοίως, η μη έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της παρ. 2 άρθ. 26 του ΚΔΕ, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του μειοδότη, έχει ως συνέπεια την άμεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής 

 
15. 4  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 24 του ΚΔΕ 
 
 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 – Όριο ποσοστού έκπτωσης 

για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά 
την παρ. 1 του άρθρου 35 του ΚΔΕ, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι 
ποσού 975,58 Ευρώ. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος 
είναι μεγαλύτερο του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της 
σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ΚΔΕ το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 
22% του προϋπολογισμού. 
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.  

                                                           
3       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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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, 
ορίζεται η   29/04/2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή4 και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ΦΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η 
ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 
     

 
 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 29 παρ. 6 του ΚΔΕ για διάστημα 1 μήνα 5 από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 
 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 
 Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 

του ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ 
ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.  

                     
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου6.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
  

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη, Α2 τάξη, και Πρώτη (1η ) τάξη για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και οι οποίες είναι στελεχωμένες με Δασολόγο ή Δασοπόνο 
εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. αναλόγου τάξης (Άρθρο 7 Π.Δ. 146/88).  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 

                                                           
4   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
5   Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) 
μήνες όταν η σύμβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισμού στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και εννιά (9) μήνες στην περίπτωση που το έργο εμπίπτει στον έλεγχο .  

6  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 
Α’ 228) 
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Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 

δ. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) με πτυχίο Α’ και Β΄ τάξης (άρθρο 16-
20 του Π.Δ. 437/81). 
 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ7 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της 
συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ανάλογη τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. 
για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)8. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 
 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί ή να μην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε 
άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο 
διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο 
της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα 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,  

                                                           
7   Επισημαίνεται η νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η 
συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω 
κατωτάτου ορίου.  

8      Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται. 
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     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

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

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), 
η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) 
δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του 
εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι 
ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη 
στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία). 

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. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα. 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, 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. πρωτότυπο 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται 
από τον Πρόεδρο της Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για 
αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)9.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 
ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την 
αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως 
ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 
2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., 

                                                           
9     Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και 
επικυρώνεται από τον ίδιο. 
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ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, 
όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση 
εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 
της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

δ. Προκειμένου περί Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), εργοληπτικό 
πτυχίο δημοσίων δασοτεχνικών έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) στην τάξη και κατηγορία εργασιών που 
ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 10 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  
23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε 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 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, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. 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 δήλωση11 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της 
υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά 
την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον 
αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα 
στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο 
διαγωνιζόμενος προσκομίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύει για 
τα στελέχη αυτά.  Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα 
ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη.  
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της 
παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄, εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, 
οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που 
μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

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 η επιχείρηση  

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση12, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε 
βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, 
προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, 
που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

                                                           
10    Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
11  Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής.. 

12    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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ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της 
επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων 
(και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτελέστου 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 κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και 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. 

 Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 
προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα13 που 
απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους 
ασφαλιστικούς 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 επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να 
προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ.  

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο 
και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ Σε περίπτωση 
που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια 
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί 
να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται 
της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση Αν 
διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής 
τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο 
και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους 
κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε τέτοιες οργανώσεις.  

 
  

23.2.3   Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται 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 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου 
μηνός πριν τη δημοπράτηση.  

                                                           
13  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). 
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα 
στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της 
διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του 
πρωτοτύπου.  
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα 
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών 
αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου) 
υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής 
που διεξάγει το διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως 
και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-
11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής 
ενημερότητας  από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα 
των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά το διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά 
πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με 
νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο 
και δε νοείται επίδειξη 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, 
αποκλείεται. 
 

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 
δικαιολογητικά, 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 της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
ανάλογη διαδικασία. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 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 προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά 
αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί 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 μητρώου.  

   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, 
συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 
αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς 
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είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας 
δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ14 

 
23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

 
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. 

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 δικαίωμα 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 διαγωνιζόμενους 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.).  

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

Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 
ολοκλήρωση 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 αποδεδειγμένη. 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 και ιδιωτικό 
συμφωνητικό 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 κοινοπραξία).           

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

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την 
Ενημερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5. Τα απαιτούμενα 1 μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ΄ ονόματι του διαγωνιζομένου). 
Μηχανόσημα που περιλαμβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς 
γίνονται αποδεκτά.    

 

 
24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

                                                           
14    Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή 
χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών 
συμβάσεων.  
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Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
μονογράφονται 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. Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται 
από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των 
προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε 
θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   
 
Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται ολογράφως 
και αριθμητικώς, η προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) 
πάνω στο ποσοστό των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, του συστήματος 
του άρθρου 9 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενη έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής.  
Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ 
της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα 
γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και 
αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   
  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
 
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής 

πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ. 105775/860/19-02-2014 Απόφαση ΥΠΕΚΑ. 
 
 

Σέρρες,  15  /  04  /2014 
(Τόπος – Ημερομηνία)  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
  

Αικατερίνη Μαργιούλα 
Δασολόγος με Δ΄ Βαθμό 

 
 

 Ο Δασάρχης  
 
 
  

                Κωνσταντίνος Ζάββος  
   Δασολόγος με βαθμό Β  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. 6636/11-04-2014 Απόφαση Δ/νσης Δασών Σερρών.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε. 
 
 

 
Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ομόνοιας 
Ταχ. Κώδικας:    62125 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών, 
Χρυσοπηγής, Στρυμόνα  
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημόσιες Επενδύσεις.   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.999,16 € (με Φ.Π.Α.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών  
 άρθρο 9 του Ν. 3669/08) 
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ΕΡΓΟ: Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών, 
Χρυσοπηγής, Στρυμόνα  
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημόσιες Επενδύσεις.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε. 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ομόνοιας  
Ταχ. Κώδικας:    62125 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.999,16 € (με Φ.Π.Α.) 
 

 

 
 

  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(κατά το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών –  

άρθρο 9 του Ν. 3669/08) 
 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………με έδρα τ………………………………οδός 
………………………………αριθμ……………………Τ.Κ……………………Τηλ………………….…………….F
ax…………………… 

 
 

Προς: Το Δασαρχείο Σερρών 
 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, 

των λοιπών στοιχείων της Δημοπράτησης καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνω 
την εκτέλεση του έργου με την ακόλουθη προσφερόμενη έκπτωση, σε ακέραιες μονάδες (  %), επί του ποσοστού 
των γενικών εξόδων και οφέλους του Προϋπολογισμού της Μελέτης. 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

 

Προσφερόμενη έκπτωση επί του ποσοστού των 
γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου 

σε ακέραιες μονάδες (%) 

 

Εργασίες 

Ολογράφως  Αριθμητικά 

Καλλιέργεια δημοσίων  
Δασικών Φυτωρίων Σερρών, Χρυσοπηγής, 
Στρυμόνα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Σέρρες   /  /2014 
 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των 

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 
 

Εργασίες καλλιέργειας δημοσίων δασικών 
 Φυτωρίων Σερρών –Χρυσοπηγής- 
Στρυμόνα. 

Δαπάνη κατά τον 
Προϋπολογισμό 

Μελέτης  
σε Ευρώ 

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) επί του 
ποσοστού των γενικών 
εξόδων και οφέλους 

του αναδόχου 
(Γ.Ε. + Ε.Ο.) 

Δαπάνη μετά 
την έκπτωση 
σε Ευρώ 

Δαπάνη εργατών 1 
12.495,00  12.495,00 

Προμήθεια τύρφης (απολογιστικά) 500,00  500,00 

Προμήθεια περλίτη (απολογιστικά) 100,00  100,00 

Προμήθεια λιπάσματος (απολογιστικά) 140,00  140,00 

Προμήθεια φυτοφαρμάκων (απολογιστικά) 500,00  500,00 
Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών 
(απολογιστικά) 300,00  300,00 
Δαπάνη υλικών 2 

1.540,00  1.540,00 
Σύνολο (1+2) 14.035,00  14.035,00 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε 244,32  244,32 
Γεωτεχνικών 0,6% 84,21  84,21 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 14.363,53  14.363,53 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% 
2.585,44 ……………..%  

Συνολική Δαπάνη Έργου  
 

16.948,97 

Συνολική δαπάνη έργου 
μετά την προσφερόμενη 

έκπτωσης επί του  
(Γ.Ε. + Ε.Ο.) 

 
ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,1% + ΤΕΛΟΣ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% +ΟΓΑ 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% 17,56 

 
 
 
 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.966,53 Κατά την προσφορά   

Απρόβλεπτα 15% 2.544,98   
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19.511,51 Κατά την προσφορά   
Φ.Π.Α. 23% 

4.487,65 
Φ.Π.Α. 23%  

 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη 

(με Φ.Π.Α) 
 

23.999,16 

Σύνολο Δαπάνης του 
Έργου  

(με Φ.Π.Α)  
 μετά την προσφερόμενη 

έκπτωση  
 

Σέρρες    /    /2014  
Ο Προσφέρων  

 

 


