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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
/ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
�ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Ε.�.Ε. 

Σέρρες, 15/07/2016        
Αριθ. πρωτ.: 12052 

 
Ταχ. �/νση: Τέρµα Οµόνοιας ΠΡΟΣ : 1. Εφηµερίδα Καθηµερινός 

Παρατηρητής                 
ΣΕΡΡΕΣ 

 
Για τη δηµοσίευση µέχρι 18-07-
2016 σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
2/82452/0020/12-11-08 Κ.Υ. 
Απόφασης και την αποστολή των 
δικαιολογητικών πληρωµής 

Ταχ. Κώδικας: 62125  
Πληροφορίες: Χ. Αργυροπούλου  
Τηλέφωνο: 2321039126  
Telefax 2321046262  
E-mail: das_ser@damt.gov.gr  

   

 ΚΟΙΝ: Όπως πίνακας διανοµής 
 
Θέµα : �ηµοσίευση (1) µίας �ιακήρυξης �ηµόσιας Σύµβασης  

Το κείµενο της ιακήρυξης έχει ως εξής: 
Φορέας: ασαρχείο Σερρών 

 
Το ασαρχείο Σερρών διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την ανάθεση σε εργολήπτη των εργασιών: Συντήρηση και επισκευή 
δύο (2) κλωβών πτερωτών θηραµάτων στο νέο πυρήνα της Ελεγχόµενης 
Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ). Ο προϋπολογισµός είναι 16.727,95 ευρώ µε το 
Φ.Π.Α., η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι στις 26/07/2016 και ώρα 
10.00 π.µ. Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύµφορος, θα επαναληφθεί στις 
02/08/2016 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και µε τους ίδιους όρους. Ειδικοί 
περιορισµοί υπάρχουν. 
Η εγγύηση συµµετοχής είναι 269,81  ευρώ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το 
χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι µέχρι τις 02/09/2016. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηµατοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις 
του Ειδικού Φορέα ασών του Πράσινου Ταµείου. Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά ή 
εφάπαξ.  
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 
2321039126, fax: 2321046262, αρµόδιοι υπάλληλοι κα Χρυσάνθη Αργυροπούλου και 
κος Νικόλαος Ματθαίου στο τµήµα Ε..Ε., Τέρµα Οµόνοιας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες.  

 
 

  Σέρρες, 15/07/2016 
Ο ασάρχης Σερρών  

 
 
 

Κωνσταντίνος Ζάββος 
ασολόγος µε βαθµό Β΄ 

 
 
 

ΑΔΑ: 7ΖΛΞΟΡ1Υ-ΞΩΥ
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ΑΠΟ�ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ 
1. ιεύθυνση ασών Συντονισµού & 

Επιθεώρησης ασών 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46 

Φοίνικας – Καλαµαριά 
55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
2. ιεύθυνση ασών Ν. Σερρών 

Τέρµα Οµόνοιας 
62125 ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
Β. ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας 
Βενιζέλου 55 
65403 ΚΑΒΑΛΑ 

 
2. ήµο Σερρών 

62100 ΕΝΤΑΥΘΑ 
 
3. ασαρχεία:  
    ράµας  
    Καβάλας  
    Κιλκίς 
    Θεσσαλονίκης   
    Σιδηροκάστρου 
    Νιγρίτας 
          Ε�ΡΕΣ  ΤΟΥΣ 

 Αριθµός Αντιτύπων 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

(Με την παράκληση για τη δηµοσίευση και 
την αποστολή αποδεικτικού) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ταχ. �/νση: Τέρµα Οµονοίας 
Ταχ. Κώδικας: 621 25 
Πληροφορίες: Χ. Αργυροπούλου 
Τηλέφωνο: 2321039126 
Telefax: 2321046262 
 
  

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή δύο 

(2) κλωβών πτερωτών θηραµάτων 

στο νέο πυρήνα της Ελεγχόµενης 

Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) 

 

Προϋπολογισµός: 16.727,95 € µε 

Φ.Π.Α. 

 

Χρηµατοδότηση: Ειδικός Φορέας 

�ασών του Πράσινου Ταµείου 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

1.Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων  
2.Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης – Σύντοµη περιγραφή των προς εκτέλεση 

εργασιών 
3.Ισχύουσες διατάξεις 
4.Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές – Κανονισµοί 
5.Συµβατικά τεύχη της εργολαβίας και σειρά µε την οποία ισχύουν αυτά  
6.Γενικά – Μελέτη συνθηκών έργου 
7.Τήρηση στοιχείων µελέτης 
8.Κριτήριο ανάθεσης –�ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
9.Παραλαβή τευχών 
10.Επαγγελµατικά προσόντα 
11.�ικαιολογητικά 
12.Περιεχόµενο Φακέλου Προσφορά 
13.Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος 

υποβολής φακέλου προσφοράς  
14.Εγγυητική συµµετοχής 
15.Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
16.Έγκριση αποτελέσµατος της �ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 
17.Χρόνος έναρξης εργασιών – Σύµβαση κατασκευής του έργου  
18.Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
19.Έδρα επιχείρησης –Εκπροσώπηση –Κοινοποίηση εγγράφων κλπ. 
20. Προσωπικό αναδόχου 
21.Επίβλεψη του έργου 
22.Ευθύνη του αναδόχου 
23.Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
24.Φόροι, τέλη και κρατήσεις  
25.Ποσοστό απροβλέπτων, εργολαβικού οφέλους 
26.Μέτρα ασφαλείας του έργου –Ασφάλιση εργατοτεχνικού προσωπικού–Πρόληψη 

ατυχηµάτων 
27.Κυριότητα των υλικών και των εγκαταστάσεων 
28.Μηχανικός εξοπλισµός 
30.Βλάβες στα έργα –Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
30.Καθαρισµός του έργου 
31.Εκχώρηση του έργου σε τρίτους 
32.Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας 
33.Επιµετρήσεις εργασιών 
34.Προθεσµίες   
35.Υπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες  
36.Πρόοδος έργων -Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης 
37.Λύση Σύµβασης 
38.Τι περιλαµβάνει κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς  
39.Χρηµατοδότηση – Πληρωµές αναδόχου - Κρατήσεις  
40.Προκαταβολές  
41.Τροποποιήσεις Προϋπολογισµού 
42.Ποιότητα των υλικών– Ακαταλληλότητα υλικών– Ελαττώµατα  
43.Πληµµελής κατασκευή του έργου 
44.Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
45.Παραλαβή του έργου 
46.Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ �ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 
�ΙΕΥΘΥΝΣΗ �ΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
�ΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : Ε.�.Ε. 

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή δύο 

(2) κλωβών πτερωτών θηραµάτων 

στο νέο πυρήνα της Ελεγχόµενης 

Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) 

 

Προϋπολογισµός: 16.727,95 € µε 

Φ.Π.Α. 

 

Χρηµατοδότηση: Ειδικός Φορέας 

�ασών του Πράσινου Ταµείου 

 
 
 

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

 
Άρθρο 1: Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  
Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων (Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 

ειδικών και τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους 
λοιπούς όρους της σύµβασης, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές, τα σχέδια και τα διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί καθώς και τις 
έγγραφες οδηγίες της �ιευθύνουσας το έργο υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το 
αναφερόµενο στην επικεφαλίδα έργο µε τη σύσταση της σχετικής εργολαβικής 
σύµβασης. 

 
Άρθρο 2. Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης – Σύντοµη 

περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών 
Το τεχνικό αντικείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι η συντήρηση και επισκευή ενός 

(1) εκ των δύο (2) κλωβών πτερωτών θηραµάτων στο νέο πυρήνα της Ελεγχόµενης 
Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.). 

Στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 
1. Η τοποθέτηση σύρµατος κολλητού γαλβανιζέ (κουνελόσυρµα), ορθογωνικής 

διατοµής, ελληνικής κατασκευής περιµετρικά του κλωβού. Όπως προκύπτει από την 
ανάλυση τιµών της µελέτης µεταξύ δύο συνεχόµενων συρµάτων θα υπάρχει επικάλυψη 
πλάτους 0,10 εκατοστών. 

2. Η τοποθέτηση νέου γαλβανισµένου συρµατοπλέγµατος ροµβοειδούς οπής ½ 
ίνσας στα εσωτερικά χωρίσµατα του κλωβού. Όπως προκύπτει από την ανάλυση τιµών 
της µελέτης µεταξύ δύο συνεχόµενων συρµάτων θα υπάρχει επικάλυψη πλάτους 0,10 
εκατοστών. 

3. Η τοποθέτηση αυλακωτής λαµαρίνας οροφής. Όπως προκύπτει από την 
ανάλυση τιµών της µελέτης µεταξύ δύο συνεχόµενων λαµαρίνων θα υπάρχει επικάλυψη 
πλάτους 0,10 εκατοστών. 

4. Η τοποθέτηση γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 0,50mm περιµετρικά του 
κλωβού. 

5. Η τοποθέτηση κοιλοδοκού. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στην προµέτρηση και τον 

προϋπολογισµό της µελέτης του έργου ενώ λεπτοµέρειες κατασκευής δίνονται τεχνικά 
σχέδια της µελέτης του έργου τα οποία είναι διαθέσιµα για γνώση στους 
ενδιαφερόµενους.  
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Άρθρο 3: Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν και διέπουν 

τη σύµβαση, ήτοι: 
α) Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων» (Κ�Ε). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
β) 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 �.Ο.Υ., Κ.Α.Ε. 
3425 «�ικαιώµατα Γεωτεχνικών» και θα προσκοµίσει το αντίστοιχο παραστατικό 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3697/2000.  

γ) Το Ν.2362/95- �ηµόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247Α'/95) 
δ) Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των �ασών και των �ασικών εν γένει 

εκτάσεων» 
ε) Το Π.�. 437/81 «Περί µελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών» 
στ) Το Π.�. 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» 

ζ) Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής �ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου �ηµοσίων Συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 η) Ο 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 �ιαύγεια» και άλλες διατάξεις 

θ) 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.�., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ι) Τα λοιπά συµβατικά τεύχη και έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας µας. 
 
Άρθρο 4: Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµοί  
Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν 

εφαρµογή οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονισµοί: 
1.Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CΕΝ). 
2.Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το �ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης 

(ISO). 
3.Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες 

διατάξεις (νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην 
Ελλάδα. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από 
τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

4.Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, 
κανονισµούς και πρότυπα, µπορούν να εφαρµοσθούν τα κατωτέρω αναφερόµενα 
εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα: 

Α. Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.) 
Β. Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 
Γ. Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS) 
�. Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR) 
Ε. Αµερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 
5.Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα 

είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των 
κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο 
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του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 
6.Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα 

εφαρµοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο 
δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών 
τροποποιήσεών τους. 

 
Άρθρο 5: 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 διακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ). 
6. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
7. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία 

και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.  

 
Άρθρο 6. 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 κατασκευής 
τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, τη 
διαχείριση και την αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν 
γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις 
επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, 
το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή κατάλληλων 
εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που 
θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση του έργου, τη γνώση των 
ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων από οποιονδήποτε λόγο ή παρέµβαση 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µε οποιοδήποτε τρόπο 
µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος του έργου σε συνδυασµό 
µε τους όρους της σύµβασης. 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. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 
αντιπυρικής προστασίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.998/79 για την 
πρόσληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών 
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Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων µελέτης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των 

διαφόρων µερών του έργου όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα 
στοιχεία της µελέτης, καθώς επίσης και κάθε έγγραφη συµπλήρωση ή τροποποίηση  της 
µελέτης από την �ιευθύνουσα Υπηρεσία. Όλες οι µεταξύ της �ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή 
του επιβλέποντα δασολόγου αφ' ενός και του αναδόχου αφ’ ετέρου συνεννοήσεις, είτε 
αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφανειών, είτε κάθε άλλη 
ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε µε έγγραφο. 

 
Άρθρο 8:Κριτήριο ανάθεσης –�ικαιούµενοι συµµετοχής στο 

διαγωνισµό 
Ο διαγωνισµός γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.� 437/81 

κατόπιν της µε αριθµό 11588/08-07-2016 Απόφασης της �ιεύθυνσης �ασών Σερρών και 
θα γίνει µε σφραγισµένες προσφορές. 

Θα πραγµατοποιηθεί την 26/07/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ (ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του �ασαρχείου Σερρών. 

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύµφορος, θα επαναληφθεί στις 
02/08/2016 την ίδια ηµέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και µε τους ίδιους όρους. 

Στις προσφορές θα αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως το προσφερόµενο 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (εκφραζόµενο σε ακέραιες µονάδες επί τοις %) στη 
συνολική τιµή της µελέτης, χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει συνολικά το 
µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (εκφραζόµενο σε ακέραιες µονάδες 
επί τοις %) στη συνολική τιµή της µελέτης χωρίς ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα γίνει κλήρωση ενώπιον της επιτροπής. 
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α) Εξειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.�.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.�.Ε., για έργα 
κατηγορίας Πρασίνου και οι οποίες είναι στελεχωµένες µε �ασολόγο ή �ασοπόνο 
εγγεγραµµένους στο Μ.Ε.Κ. αναλόγου τάξης (Άρθρο 7Π.�. 146/88). 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.�.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.�.Ε., για έργα κατηγορίας 
Οικοδοµικών. 

γ) 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 
�ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.�.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. 

δ) 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. 

ε) Εργολήπτες �ηµοσίων �ασοτεχνικών Έργων (Ε.�.�.Ε.) µε πτυχίο Α΄ και Β΄ 
τάξης (άρθρο 16-20 του Π.�. 437/81) 

 
Άρθρο 9:Παραλαβή τευχών  
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 µε στοιχεία 
2, 4, 5, και 6 διατίθενται από το �ασαρχείο Σερρών, οδός τέρµα Οµόνοιας - Σέρρες, 
Πληροφορίες κα Χρυσάνθη Αργυροπούλου και κος Νικόλαος Ματθαίου, 
τηλ.:2321039126. 

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. Μπορούν επίσης να λάβουν 
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αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
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 10:Επαγγελµατικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως 

µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 
1. Να µη βρίσκεται 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.),εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.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/�ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μάιου 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.  
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8 Τεχνική ικανότητα. 
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν είναι γραµµένες σε επίσηµο 

κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών, η ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι 
στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., 
δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε 
έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται 
να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα 
αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου. 

 
Άρθρο 11: �ικαιολογητικά  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως 

µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και 
ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 4, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
(Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 
   1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 
Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα 
(λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως 
επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα �ικηγόρων (Ν 
4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα �ικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 
4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.) 

   
11.1 �ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 

 α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. 
φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που 
ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

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.�.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 
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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 3 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε 
το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. Κ�Ε). 

 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.�.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 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/ΕΚ (άρθρο 145 του 
Κ�Ε). 

δ. Προκειµένου περί Εργοληπτών �ηµοσίων �ασοτεχνικών Έργων (Ε.�.�.Ε.), 
εργοληπτικό πτυχίο δηµοσίων δασοτεχνικών έργων (Ε.�.�.Ε.) στην τάξη και κατηγορία 
εργασιών που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

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

  
11.2 �ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  
Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 10 αποδεικνύεται µε τα 

δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 11.2.2 που ακολουθεί, που 
αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε 
τις διακρίσεις της παρ. 11.2.1:  

11.2.1 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 11.2.2, 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 δήλωση (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. (Όπου προβλέπεται στο παρόν 
υποβολή Υπεύθυνης �ήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής 
εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.)  

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 ν. 3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των 
δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 
11.2.2.α Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 10 υποβάλλεται 

Υπεύθυνη �ήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση:  

ι) δεν τελεί υπό 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 
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εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  
ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 4 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 (Κ�Ε). 

11.2.2.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 εργοληπτική 
επιχείρηση και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε 
έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ�Ε) στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) 
και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 
προσκοµίσουν Υπεύθυνη �ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα που 
απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται 
σχετική αρνητική Υ.�.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ�Ε. 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 
ΤΣΜΕ�Ε. �εν απαιτείται προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα ταµεία, 
στα οποία ενδεχοµένως είναι ασφαλισµένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως 
ΤΠΕ�Ε). 

11.2.2.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 
Ν. 3669/08 (Κ�Ε). 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. 

11.2.2.δ Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του άρθρου 8 της παραγράφου.γ 
κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευµένο 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. 

11.2.2.ε Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων 
προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις. (�ιευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση ) 

11.3  Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 11.2.2 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 
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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.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες �ηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα 
λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύµφωνα µε τα αναλυτικώς 
προβλεπόµενα στο Άρθρο 11). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο 
φάκελο των δικαιολογητικών. 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. 

11.4. Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής κατά το άρθρο 16 (Έγκριση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασία κ.λπ.) της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 11.2.2.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.  

Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική 
διαχείριση εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε 
εκκαθάριση από την αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης 
όταν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις νοµικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί µη θέσεως 
σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο �ικαστικής Αρχής της 
χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.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 είτε σε κοινοπραξία   κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 
20 παρ. 4 του Κ�Ε). 

 
Άρθρο 12 :Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
Ι. Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, 

επί ποινή αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο 
φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού 
όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 11 και 
επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισµού):  
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1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 14 της παρούσας. οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. 

Η Επιτροπή �ιαγωνισµού 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 Κ�Ε 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 και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη �ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργοληπτικής επιχείρησης τεκµαίρετε, εφόσον δεν 
αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 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. �ηλώνονται 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 νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου 
που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13 (Α,Β,Γ,�,Ε) της παρούσας �ιακήρυξης.  

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

ΙΙ. Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο 
το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

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.�. 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, το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
(εκφραζόµενο σε ακέραιες µονάδες επί τοις %) στη συνολική τιµή της µελέτης, χωρίς 
ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει την Υπηρεσία,  

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθµητικής.  

�. 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 
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�ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.   
 
Άρθρο 13:Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο 

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

καταθέτουν στην Επιτροπή �ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 8, το 
φάκελο της προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των 
άρθρων 10 και 11 της παρούσας.  

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/�ιαγωνιζόµενου και τα 
στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ 
�ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 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.  

Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς 
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του �ιαγωνισµού. Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την 
προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:  

Α) Σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός 
εργολήπτης,  

Β) Σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

Γ) σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 
(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,   

�) Σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του �.Σ.,  
Ε) Σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών εργοληπτικών επιχειρήσεων 
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. 

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 τον 
διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο 
πρωτόκολλό της 

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 �ιαγωνισµού. 

Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.�. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς 
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παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.�. 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 �ιαγωνισµού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. 

 
Άρθρο 14: Εγγυητική συµµετοχής στη δηµοπρασία 
Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθενται από τους 

διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) 
και του άρθρου 24 του Κ�Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της 
υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 269,81 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, είτε στον φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 

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 Κ�Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον 
υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
µικρότερο του 1 µηνός και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 157 
παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του Κ�Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον µέχρι 02/10/2016. 

Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) 
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης 
της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον 
συντρέχει νόµιµη περίπτωση. 

 
Άρθρο 15:Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή �ιαγωνισµού (Ε.�.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα 

πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 8 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη 
της παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που 
κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, 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 
�ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν 
έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές (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. 
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β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από 
την Επιτροπή �ιαγωνισµού αυθηµερόν, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο σηµείο 
ζ) του παρόντος άρθρου, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον 
έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή 
επιχείρηση, η Επιτροπή �ιαγωνισµού 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 στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά 
τους), και µονογράφει το καθένα από αυτά ανά σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.�. 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.�. 
και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 

ε) Κατόπιν η Ε.�., 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 το 
άρθρο 13 (Α,Β,Γ,�,Ε) της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των 
διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 10 της παρούσας, 
µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 
και 12 της παρούσας.  

στ) Στη συνέχεια η Ε.�. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά 
την ίδια σειρά, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά 
τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών στην 
Οικονοµική Προσφορά (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του 
Κ�Ε) των διαγωνιζόµενων. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 12ΙΙ της παρούσας, η 
ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η 
αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
(εκφραζόµενου σε ακέραιες µονάδες επί τοις %) στη συνολική τιµή της µελέτης, χωρίς 
Φ.Π.Α.  

ζ) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 
προσφορών ολοκληρώνεται, µε την επιφύλαξη των εποµένων εδαφίων για τον έλεγχο 
των εγγυητικών επιστολών, την ηµέρα της δηµοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά 
της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 8 
του Κ�Ε. Η Επιτροπή �ιαγωνισµού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δηµοπρασίας 
που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων 
επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί 
πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, 
υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία 
πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του Κ�Ε. Αν 
η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού 
των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται 
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τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται 
σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι 
προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.�. Η 
εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.�. 

η) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.�. 
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο 
Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές. Η Ε.�. 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 ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά του πρακτικού εντός 
24 ωρών. 

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.�. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού, η Ε.�. σύµφωνα µε 
το άρθρο 25Α του Κ�Ε, προσκοµίζεται, µε την υποβολή της ένστασης, παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του �ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05%ο) επί τις 
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.�. 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. Αν υποβληθούν 
ενστάσεις, η Επιτροπή �ιαγωνισµού 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 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 16:Έγκριση αποτελέσµατος της �ηµοπρασίας – 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 Ν. 3669/08 
(Κ�Ε). Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές 
προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την 
Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στον 
µειοδότη. Μετά προσκαλείται ο µειοδότης, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία 
τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η 
αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 11.2.1 (οι ηµεδαποί) και 11.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, 
εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων καθώς και τα 
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δικαιολογητικά του άρθρου 11.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε 
υπεύθυνη δήλωση) . 

Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η 
Ενηµερότητα Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης 
µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της 
Προϊσταµένης Αρχής.  

Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν 
προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την 
ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει 
αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως 
άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά 
και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα 
υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον 
δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινοποιείται η 
εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη 
σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας µεταξύ των 
άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης. 

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.  

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ�Ε), 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 17: 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.  

Μετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, και την προσκόµιση των 
εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 16α της παρούσας, και σε εκτέλεση των όσων 
προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 του Π.�. 437/81, ο µειοδότης καλείται εγγράφως 
και επί αποδείξει, προκειµένου να υπογράψει σύµβαση εντός πέντε (5) ηµερών 
συµµορφούµενος µε τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας συγγραφής 
υποχρεώσεων. 

Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης του 
πρακτικού της δηµοπρασίας στον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος µέσα στην ίδια 
προθεσµία 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 �ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδεκτό από αυτή. 
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Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού, το �ασαρχείο 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 �/νσης �ασών Ν. Σερρών. 

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

 
Άρθρο 18: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Κ�Ε, στον 
βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από 
την υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισµό, ή στον 
φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της 
επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο 
παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, 
επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωµα διζήσεως και 
υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι 
πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ�Ε. 

Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 14 και 18 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας �ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.�.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και �ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. 

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

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι 
πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του 
Κ�Ε. 

 
Άρθρο 19: Έδρα επιχείρησης - εκπροσώπηση -Κοινοποίηση 

εγγράφων κλπ. 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης 

και την ακριβή διεύθυνσή της και διορίζει υποχρεωτικά αντίκλητό του, κάτοικο Ν. 
Σερρών. Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στην �ιευθύνουσα Υπηρεσία την νόµιµη 
εκπροσώπηση της, ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 

Όλα τα έγγραφα, οι αποφάσεις, οι προσκλήσεις και οι διαταγές της Υπηρεσίας 
επιδίδονται µε απόδειξη στον ανάδοχο ή στον αντίκλητο αυτού σύµφωνα µε το 
παραπάνω άρθρο. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησής τους, επιδίδονται στον 
Αστυνοµικό Σταθµό στον οποίο υπάγεται το έργο. 

Κάθε αναφορά ή αίτηση του αναδόχου πρέπει να κατατίθεται στο �ασαρχείο 
Σερρών. 

 
Άρθρο 20. Προσωπικό Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το κατάλληλο ειδικευµένο 

προσωπικό, για την κατασκευή του έργου. 



 - 18 -  

Ο ανάδοχος οφείλει να µην καθυστερεί την πληρωµή των αποδοχών του 
προσωπικού που χρησιµοποιεί στο έργο. 

Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε 
τη σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και 
σύµφωνα µε την Ισχύουσα Εργατική και λοιπή Νοµοθεσία. 

Όσον αφορά το ειδικευµένο προσωπικό, έχει το δικαίωµα ο ανάδοχος να 
χρησιµοποιήσει και αλλοδαπούς, εφ' όσον δεν είναι εύκολο να ευρεθούν Έλληνες µε την 
αντίστοιχη ειδίκευση. 

Το αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί µε σχετική άδεια 
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. 

 
Άρθρο 21: Επίβλεψη του έργου 
Ο �ασάρχης ορίζει τον επιβλέποντα και τους βοηθούς του.  
Οι δραστηριότητες του αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου υπόκεινται στον 

έλεγχο του επιβλέποντα, ο οποίος µπορεί να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, όταν 
διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τους όρους της Εργολαβικής Σύµβασης και της 
παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Όταν µεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος υπάρχουν διαφωνίες 
επιλαµβάνεται ο �ασάρχης. 

 
Άρθρο 22: Ευθύνη του αναδόχου 
�ιευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα 

και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και ο έλεγχος που γίνεται από 
την Υπηρεσία δεν τον απαλλάσσει καθόλου από την ευθύνη. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στη σύµβαση αυτή, µε την εµπειρία που ζητήθηκε στη 
διακήρυξη και την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέσει στο έργο όργανα και άλλα 
µέσα (λειτουργία εργαστηρίου κλπ), για τον έλεγχο του έργου από κάθε πλευρά ο 
ανάδοχος είναι µοναδικός υπεύθυνος για τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν και την 
εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους αυτής της συγγραφής 
υποχρεώσεων, των προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των υπολοίπων 
εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

 
Άρθρο 23: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Στις ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο συγκαταλέγονται: 
1) Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης σύµβασης, εγκατάστασης, 

εκτέλεσης και παραλαβής των εργασιών . 
2) Τα έξοδα δηµοσιεύσεων διακηρύξεως. Περίληψη της �ιακήρυξης αυτής θα 

δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. καθώς και µε 
ανάρτηση της παρούσας αλλά και της περίληψη της �ιακήρυξης στην ιστοσελίδα της 
Αποκεντρωµένης �ιοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, µέσω της �/νσης Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό 
πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών 
για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, 
βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

3) Τα έξοδα αποζηµίωσης σε ιδιοκτήτες, εκµισθωτές ή µισθωτές. 
α. Για περιοχές από τις οποίες παίρνονται χώµατα ή δάνεια για χωµατισµούς, για 

περιοχές στις οποίες απορρίπτονται υποπροϊόντα εκτέλεσης εργασιών ή αποθηκεύονται 
προϊόντα εκσκαφών ή αποθηκεύονται υλικά γενικά. 

β. Για θέσεις εγκατάστασης µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά. 
γ. Για προσπελάσεις προς τα εργοτάξια και τις θέσεις, για τη λήψη και 

αποθήκευση κάθε είδους υλικών.  
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4) α.Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης που 
απαιτούνται για τις πηγές των υλικών. 

β.Όσον αφορά τους δρόµους που βρίσκονται σε λειτουργία, ο ανάδοχος 
πρέπει να ξέρει, ότι δεν µπορεί να κυκλοφορήσει όχηµα µε βάρος µεγαλύτερο από 
εκείνο µε το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος τους, ώστε να µη 
έχουµε κάποια καταστροφή του. Οπωσδήποτε αν χρησιµοποιεί τέτοιους δρόµους (µε 
τους παραπάνω περιορισµούς) ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τους συντηρεί µέχρι 
να τελειώσει το έργο, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από το �ηµόσιο, µε το υλικό που 
είναι κατασκευασµένη η επιφάνεια κυλίσεως τους και έτσι ώστε η κατάσταση τους καθ' 
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου να είναι τουλάχιστον η ίδια µε αυτή που ήταν 
πριν από την έναρξη του. 

5) α.Οι δαπάνες συµπλήρωσης και προσαρµογής των στοιχείων των µελετών, που 
θα παραδοθούν στον ανάδοχο προς τα δεδοµένα του εδάφους. 

β.Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται, και που γίνονται 
απαραίτητα από διπλωµατούχο �ασολόγο ή �ασοπόνο ή Πολιτικό ή Τοπογράφο 
Μηχανικό, για την εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης, για την εκτέλεση του έργου 
και τις επιµετρήσεις, π.χ. λήψεις διατοµών, χωροσταθµήσεις κ.λ.π., όσες φορές 
απαιτείται αυτό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, οπότε πρέπει να 
υποβάλλονται σε 7πλούν όλα τα απαραίτητα τεύχη για την ολοκλήρωση του σκοπού 
που επιδιώκεται. 

6) Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών, 
εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών εν γένει για την παράδοση σε κανονική 
λειτουργία των έργων  

7) α.Οι µισθοί και παντός είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως 
του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

β.Οι δαπάνες καταβολής προς κάθε ειδικευµένο ή όχι εργατοτεχνικό 
προσωπικό, που εργάζεται στα γραφεία, εργοτάξια, συνεργεία ή στα µηχανήµατα, των 
καθοριζοµένων (µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας, 
δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και αποζηµιώσεων ηµερών 
υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση άδειας µε αποδοχές και αποζηµιώσεις λόγω 
απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των νοµίµων εισφορών του, υπέρ των 
ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων, όπως το Ι.Κ.Α. κλπ. 

γ.Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και 
οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων εργοταξίου (ύδρευση, 
θέρµανση, κ.λ.π.). 

δ.Τα έξοδα ασφαλίσεως ή αποζηµιώσεως ατυχηµάτων του προσωπικού του 
εργολάβου καθώς και κάθε φύσεως αποζηµιώσεις προς τρίτους. 

8) α.Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων, που απαιτούνται για το έργο, 
δηλαδή τα µισθώµατα, η αποθήκευση, η φύλαξη και ασφάλιση τους, η λόγω απόσβεσης 
επιβάρυνση, η επισκευή και συντήρηση, οι ηµεραργίες από οποιαδήποτε αιτία, οι 
άγονες µετακινήσεις τους, τα απαιτούµενα καύσιµα λιπαντικά κλπ.  

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος 
και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού καθώς και τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

β. Οι δαπάνες για καθυστερήσεις που οφείλονται σε εργοταξιακές γενικά 
δυσχέρειες ή που προέρχονται από αγωγούς κοινής ωφέλειας, ή από τις υφιστάµενες 
συνθήκες κυκλοφορίας και τα εµπόδια ή δυσχέρειες, που δηµιουργούνται από αυτές, 
καθώς και από την τυχόν µειωµένη απόδοση των µηχανηµάτων ή του εργατοτεχνικού 
προσωπικού.  

γ. Οι δαπάνες για καθυστερήσεις, που οφείλονται σε πρόσθετα έργα και σε 
συµπληρωµατικά έργα ασφαλείας, για την ανεµπόδιστη και οµαλή λειτουργία της 
κυκλοφορίας των πεζών, οχηµάτων και άλλων µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά. 

δ. Οι δαπάνες για ξύλινες ή µεταλλικές περιφράξεις, κινητές ή όχι, οι δαπάνες 
µεταφοράς, προσέγγισης ή αποµάκρυνσής τους, καθώς και για καθηµερινή κάλυψη 
σκαµµάτων µε σιδερένια φύλλα λαµαρίνας (όπου αυτό απαιτείται), µε σκοπό την 
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αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών και των οχηµάτων. 
ε. Οι δαπάνες ενηµέρωσης και εξασφάλισης µε οχήµατα, σύµφωνα µε αυτά που 

ισχύουν και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, της κυκλοφορίας και του κοινού από κάθε 
κίνδυνο, µε σήµανση ή περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου και εργοταξίου του 
αναδόχου. 

9) Έξοδα καθαρισµού του έργου και του εργοταξίου και αποκόµιση προϊόντων σε 
θέση επιτρεπόµενη από την αστυνοµία . 

10) Η κράτηση 6ο/οο επί όλων των λογαριασµών πληρωµής σύµφωνα µε 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 οποί ο θα κατατεθεί στην τοπική �.Ο.Υ., 
Κ.Α.Ε. 3425 «�ικαιώµατα Γεωτεχνικών» και θα προσκοµίσει το αντίστοιχο παραστατικό 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3697/2000. 

11) Κράτηση εφάπαξ επί του καθαρού προ Φ.Π.Α. ποσού της τάξης των 0,1% υπέρ 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής �ηµόσιων Συµβάσεων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 του Νόµου 4013/2011. 

12) Κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά αναγκαία για την έντεχνη 
και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για 
την τακτοποίηση του έργου από κάθε πλευρά και σύµφωνα προς τις κείµενες διατάξεις, 
καθώς και παντός είδους επισφαλή έξοδα. 

Το �ηµόσιο επίσης δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση 
του αναδόχου για δυσχέρειες, που τυχόν θα παρουσιασθούν στην εξεύρεση και 
εκµετάλλευση των πηγών κάθε είδους υλικών ή δυσχέρειες στις µεταφορές που 
προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση, κατά τη 
εκτέλεση του έργου και την παραγωγή ή µεταφορά των υλικών, ο ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή 
αποζηµιώσεις για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 
Άρθρο 24: Φόροι, τέλη και κρατήσεις  
 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους 

βάσει των κειµένων νόµων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το 
εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε καθοριζοµένων από το Υπουργείο Εργασίας, 
�ώρων λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων ως και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν 
επιδόµατος αδείας . 

 Αν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και 
κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή 
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου.  

Ο Φόρος Προστιθέµενης  Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
Άρθρο 25: Ποσοστό απροβλέπτων, εργολαβικού οφέλους  
Στο κονδύλιο αυτό προβλέπεται και η κατά την κατασκευή του όλου έργου 

εκτέλεση των εξής εργασιών: 
α) Εργασίες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που 

καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου. 
β) Εργασίες που προκύπτουν από προφανές παραλείψεις ή σφάλµατα της 

προµέτρησης της µελέτης.  
γ) και κατά λοιπά όπως ορίζεται από το άρθρο 57 του Ν.3669/2008. 
Σύµφωνα µε το Προεδρικό �ιάταγµα 437/1981, και προς γνώση των 

υποψηφίων, τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος δεν καταβάλλονται. 
Αν κατά την εκτέλεση των εργασιών προκύψει µείωση των συµβατικών ποσοτήτων 

των εργασιών αυτών ή ορισµένων από αυτές, η δαπάνη που θα εξοικονοµηθεί από τη 
µείωση αυτή µπορεί να διατεθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου, που 
είναι αναγκαία για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του ή για την κάλυψη 
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της δαπάνης αναθεώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν.3669/2008. 
 
Άρθρο 26: Μέτρα ασφαλείας του έργου - Ασφάλιση εργατοτεχνικού 

προσωπικού – Πρόληψη ατυχηµάτων  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο σύµφωνα µε τους 

Νόµους, τα �ιατάγµατα, τις Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 
Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων και έχει εξ 
ολοκλήρου την Ποινική και Αστική Ευθύνη, για κάθε ατύχηµα στο προσωπικό που 
εργάζεται σ' αυτόν ή στην Υπηρεσία ή σε κάθε άλλο τρίτο και το οποίο οφείλεται ή 
προκαλείται από οποιονδήποτε λόγο, επειδή δεν θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα 
ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και 
σε κάθε τρίτο καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς . 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό που θα 
απασχολήσει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος ν’ ασφαλίσει, κατά ατυχηµάτων, όλο 
το προσωπικό που θα απασχολήσει στο έργο και δεν υπάγεται αυτό στις περί Ι.Κ.Α. 
διατάξεις, σε µια από τις αναγνωρισµένες από το κράτος ασφαλιστικές εταιρείες. Η 
δαπάνη για τα υπό του αναδόχου καταβλητέα ασφάλιστρα στο σύνολο δηλαδή 
εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισµένου βαρύνει τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη όλων των επιβαλλόµενων προληπτικών 
µέτρων κατά των ατυχηµάτων. Ρητά συνοµολογείται, ότι τυχόν ατυχήµατα στο 
προσωπικό του εργοταξίου ή επί κάθε τρίτου προσώπου ή πράγµατος, ότι αυτός θα 
φέρει ακέραια την ευθύνη, ο οποίος και αναλαµβάνει και την ευθύνη κάθε 
αποζηµίωσης. Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. 

Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να βαρύνει το φορέα του έργου ούτε να 
επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων, του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως 
και αποζηµιώσεις για ζηµιές προκαλούµενες από το προσωπικό του αναδόχου και των 
µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του �ηµοσίου, των �ήµων και 
Κοινοτήτων και εν γένει πάσης φύσεως κοινωφελή έργα. 

Οι ζηµιές προς τρίτους βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ιδιαίτερα, τονίζεται η υποχρέωση του αναδόχου να τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που 

επιβάλλονται µε τη σχετική νοµοθεσία (Π.�. 447/1977, Π.�. 1373/1981, Ν. 1398/1983 
κ.λ.π.) και τους ειδικούς κανονισµούς. 

 
Άρθρο 27. Κυριότητα των υλικών και των εγκαταστάσεων 
Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις τα µηχανήµατα και οι 

συσκευές, τα εργαλεία και τα λοιπά υλικά, που προσκοµίσθηκαν µε φροντίδα και 
ευθύνη του αναδόχου στον τόπο του έργου, σε εφαρµογή του προγράµµατος του έργου 
θα χρησιµοποιηθούν µόνον εφόσον είναι κατάλληλα για την εκτέλεση αυτού. 

�εν επιτρέπεται να αποµακρυνθούν από το έργο µηχανήµατα, των οποίων η 
παρουσία προβλέπεται από το διάγραµµα προγραµµατισµού στον αντίστοιχο χρόνο 
εκτέλεσης του έργου. Στην περίπτωση που αποµακρυνθούν µηχανήµατα στον πιο πάνω 
χρόνο, ο ανάδοχος θα υποστεί τις επιπτώσεις, που προβλέπονται για τη µη τήρηση του 
προγράµµατος. 

 
Άρθρο 28. Μηχανικός εξοπλισµός 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, 

υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα 
µέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που 
αναλαµβάνει. Ο κύριος του έργου µπορεί να διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά ή µέρος 
αυτών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.  

Με την υπογραφή του συµφωνητικού θα προσκοµίσει ο ανάδοχος «υποχρεωτικά» 
την άδεια κυκλοφορίας των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, την απόδειξη 
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πληρωµής των αντιστοίχων τελών κυκλοφορίας, το δίπλωµα του χειριστού, καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα 
διαθέσει το µηχάνηµα καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Τα µηχανήµατα θα εργάζονται και θα παραµένουν στο τόπο του έργου µέχρι 
πέρατος των εργασιών. Σε περίπτωση βλάβης ή ακαταλληλότητας κάποιου από τα 
µηχανήµατα, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε άλλο ιδίου τύπου ή πιο 
νεότερου µοντέλου ίσης ή µεγαλύτερης ιπποδύναµης.  

 
Άρθρο 29: Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο λόγω δικής του υπαιτιότητας, υποχρεούται δε 
να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί από την �ιευθύνουσα Υπηρεσία για 
αποκατάσταση των βλαβών µε δικές του δαπάνες. 

 
Άρθρο 30. Καθαρισµός του έργου 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες και πριν την παράδοση 

προς χρήση κάθε τµήµατος έργου, καθώς και µετά την περάτωση ολόκληρου του 
έργου, την αφαίρεση και αποµάκρυνση από τους γύρω του τµήµατος τούτου χώρους και 
γενικά από τα εργοτάξια κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση, τα απορρίµµατα, 
εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. να άρει (καταστρέψει κλπ) κάθε 
βοηθητικό έργο κλπ., το οποίο ήθελε υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή 
επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους 
απόθεσης ή εγκατάστασης, να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο 
και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε έτερο 
απαιτούµενο για την παράδοση του έργου, για την εύρυθµη λειτουργία του κατά τους 
όρους της Σύµβασης ή προδιαγραφόµενους στην Σ.Υ. Ακόµα ο ανάδοχος υποχρεώνεται 
να προβαίνει κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση 
κλπ.) κάθε κατασκευασθείσας κλπ., για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και 
παραγωγής υλικών), προστατευτικής κατασκευής, επιβληθείσας από οιονδήποτε λόγο, 
προς αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, 
οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και 
έργα, καθώς και αποµάκρυνση περιφραγµάτων των εργοταξίων. 

 
Άρθρο 31: Εκχώρηση του έργου σε τρίτους 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτο, µέρος ή ολόκληρο το έργο 

χωρίς σχετική έγκριση.  
 
Άρθρο 32: Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας. 
Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξίες ισχύουν για την ανάληψη 

και εκτέλεση του έργου οι ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου 39 του Ν.3669/2008 και οι 
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3669/2008. 

 
Άρθρο 33: Επιµετρήσεις. 
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου, τα δε 

επιµετρικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού, από τους επιβλέποντες και εκπρόσωπο 
του αναδόχου και ελέγχονται από τον επιβλέποντα �ασολόγο ή δασοπόνο. 

Ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις 
εργασίες που εκτελέστηκαν και τις υποβάλλει για έλεγχο στην �ιευθύνουσα Υπηρεσία 
αφού τις υπογράψει µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Για αφανείς 
εργασίες, χαρακτηρισµού εδαφών ή υλικά που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή µε άλλα 
παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα έγκαιρα για να 
προβούν στην καταµέτρηση, χαρακτηρισµό ή ζύγιση και να συντάξουν το αντίστοιχο 
πρωτόκολλο παραλαβής. 
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Η επιµέτρηση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα πραγµατικά στοιχεία του έργου που 
έχει κατασκευασθεί και θα περιλαµβάνει τόσο τα µεγέθη, που έχουν καταχωρηθεί στο 
Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), όσο και αυτά που θα µπορούν 
να καταµετρηθούν από την αρµόδια επιτροπή και σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατή 
η υπέρβαση των µεγεθών αυτών. 

 
Άρθρο 34. Προθεσµίες 
Η ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου της επικεφαλίδας, ορίζεται το διάστηµα 

από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης µέχρι 30-11-2016.  
Παράταση της προθεσµίας αυτής, που ορίζεται δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, 

αν επικαλεστεί ότι αγνοούσε τις τοπικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης του έργου, 
ότι αγνοούσε τις εδαφικές συνθήκες της περιοχής του έργου ή ότι αγνοούσε το χρόνο 
εκµετάλλευσης των πηγών για τη λήψη υλικών, ή ότι αγνοούσε πως τις πηγές της 
λήψης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο εκµεταλλεύονται συγχρόνως και 
άλλες τυχόν εν ενεργεία εργολαβίες (ο εργολάβος που θα αναδειχθεί είναι 
υποχρεωµένος να δηµιουργήσει χώρους για την αποθήκευση των υλικών και να 
κατασκευάσει δρόµους προσπέλασης για να εξυπηρετήσει την κατασκευή του έργου, αν 
οι δρόµοι που υπάρχουν δεν τον εξυπηρετούν, χωρίς δαπάνη για το �ηµόσιο). 

Επίσης δεν αναγνωρίζεται παράταση στον ανάδοχο, αν επικαλεστεί ότι αγνοούσε 
σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δρόµοι προσπέλασης προς τις πηγές υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει, ή ότι αγνοούσε τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν ή τη 
δυνατότητα να βρεθούν εργάτες, µηχανήµατα, νερό κλπ υλικά. 

Στην περίπτωση που διακοπεί η χρηµατοδότηση, για οποιοδήποτε λόγο, η 
σύµβαση λύεται χωρίς απαίτηση του αναδόχου. Το ίδιο ισχύει και εάν δεν γίνει δυνατή 
η εκτέλεση των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών. 

Η υπέρβαση της προθεσµίας συνεπάγεται τις κυρώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 της παρούσης και αυτό, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση να δώσει κάποιος 
προσφορά στη �ηµοπρασία είναι να γνωρίζει καλά τη µελέτη και τις παραπάνω 
συνθήκες. 

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία 
περάτωσης του έργου µε απόλυτη ακρίβεια. Για τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον 
Ανάδοχο η πιθανότητα εργασίας µε πρόσθετες βάρδιες, αν δεν επαρκεί η κανονική 
βάρδια, µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η πιθανότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και 
εορτών. Κάθε επιβάρυνση από την υπερωριακή, νυχτερινή ή σε µέρες αργίας κι εορτών 
εργασίας θα βαρύνει τον Ανάδοχο, χωρίς καµία απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή, νυχτερινή ή σε µέρες αργίας απασχόληση 
προσωπικού θα εκδοθούν µε µέριµνα και έξοδα του Αναδόχου. Η Υπηρεσία αν χρειασθεί 
θα συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών προκύψουν καθυστερήσεις που δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, χορηγείται σ’ αυτόν από τη 
�/νση �ασών Ν. Σερρών παράταση της ολικής ή τµηµατικής προθεσµίας χωρίς 
αναθεώρηση. 

 
Άρθρο 35: Υπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση υπέρβασης της ολικής και των τµηµατικών προθεσµιών που 

τάσσονται στο άρθρο 34 της παρούσης και που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
έστω και αν εγκριθεί η παράταση χωρίς αναθεώρηση, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες 
που προβλέπονται από το άρθρο 49 του Ν.3669/2008 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
άρθρου 61 του ιδίου Νόµου. 

Για αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες οι ποινικές ρήτρες είναι ανέκκλητες. 
 
Άρθρο 36: Πρόοδος έργων -Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης  
Ισχύουν τα άρθρα 34 και 35 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων . 
Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επαρκή εργατικά χέρια και 

µηχανικά µέσα και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία τις 
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εξαιρέσιµες ηµέρες, αν αυτό απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, χωρίς 
να δικαιούται καµιά εκ του λόγου τούτου πρόσθετη αποζηµίωση. Η υπηρεσία µπορεί 
κάθε στιγµή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις 
υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του 
έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 

 
Άρθρο 37: Λύση της σύµβασης 
Απαγορεύεται ρητώς η συνολική ή µερική εκχώρηση της ανατεθείσας στον 

ανάδοχο εργασίας. Λύση της σύµβασης, κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας και χωρίς 
καµία αποζηµίωση του εργολάβου, µπορεί να πραγµατοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις: 

1. Αν περικοπούν οι πιστώσεις που διατέθηκαν για το έργο. 
2. Στην περίπτωση θανάτου του εργολάβου. 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των εργασιών, σε 

περίπτωση µη πιστής τήρησης των όρων της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. Στην 
περίπτωση αυτή η εγγύηση εκπίπτει υπέρ του δηµοσίου και η Υπηρεσία µπορεί να 
εκτελέσει την εργασία, κατά τρόπο που κρίνει πρόσφορο, σε βάρος του αναδόχου. 

 
Άρθρο 38: Τι περιλαµβάνει κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου 

προσφοράς 
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περατωµένων εργασιών 

του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση τούτων. Κατά τα παραπάνω σ' όλες τις τιµές του τιµολογίου 
περιλαµβάνονται : 

α. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας 
µηχανηµάτων δηλ. τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά. Οι λόγω 
ηµεραργιών εξ οιασδήποτε αιτίας επιβαρύνσεις, οι δαπάνες µεταφοράς επιτόπου και 
επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. 

β. Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων και µηχανηµάτων. 
γ. Τις δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας, 

πλάγιας µεταφοράς και προσέγγισης όλων των απαραίτητων για το έργο υλικών, µαζί 
µε τις απαιτούµενες, για κάθε περίπτωση, φορτοεκφορτώσεις και κάθε άλλου είδους 
µετακινήσεις  από τον τόπο προµήθειας ή παραγωγής στον τόπο χρήσης και µέχρι της 
πλήρους ενσωµάτωσης τους, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του 
Τιµολογίου  

δ. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του 
µηχανολογικού εξοπλισµού εργοδηγών, µηχανοδηγών, χειριστών, µηχανοτεχνιτών, 
τεχνιτών, ειδικευµένων και ανειδίκευτων εργατών, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, 
ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, έκτακτες χρηµατικές παροχές, κ.λ.π.  

ε. Τις δαπάνες εκτέλεσης χειρωνακτικά, µε εργατοτεχνίτες ορισµένων εργασιών, 
εξ ολοκλήρου ή ενός µέρους τους, σε όσες περιπτώσεις ή εκτέλεση τους µε µηχανήµατα 
είναι αδύνατη ή ακατάλληλη ή κρίνεται απαραίτητη η χειρωνακτική εκτέλεση ως η 
καλύτερη  

στ. Τις δαπάνες εκτέλεσης εργασιών στο ύπαιθρο και στο γραφείο, για τη λήψη 
στοιχείων καταµέτρησης υλικών κλπ. διάταξης και εκτύπωσης των επιµετρικών 
στοιχείων  

ζ. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίστρων των υλικών και αποζηµιώσεων για 
την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς µεταφορά ή αποθήκευση αυτών . 

η. Κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας την οποία αφορά η σχετική τιµή του τιµολογίου. Καµιά 
αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατό να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς, των για κάθε εργασία εισερχοµένων υλικών, 
είτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιµές των 
ηµεροµισθίων και υλικών, µετά την συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό . 

θ. Τις ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο και οι οποίες αναγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 23 της παρούσας. 
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Άρθρο 39: Χρηµατοδότηση – Πληρωµές αναδόχου – Κρατήσεις 
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα �ασών του 

Πράσινου Ταµείου και υπόκειται σε κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά 
καθώς και στην καταβολή φόρου εισοδήµατος (παρ. 5 άρθρου 34 του Π.�. 609/85). Οι 
πληρωµές του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις συγκαταλέγοντας 
και τις προβλεπόµενες κρατήσεις ποσοστού έξι τις χιλίοις (6‰) από το άρθρο 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 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής �ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθ. 4 του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 
204 Α’), ως ισχύει σήµερα. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου και έχει ορισθεί σε ποσοστό 24% επί της 
συµβατικής αµοιβής (όφελος αναδόχου µείον την έκπτωση της δηµοπρασίας). 

Ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 
Π.�. 437/81 δεν καταβάλλεται. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους 
βάσει των κειµένων νόµων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το 
εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε καθοριζοµένων από το Υπουργείο Εργασίας, 
�ώρων λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων ως και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν 
επιδόµατος αδείας. 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον Ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.�. 
309/84. για οποιοδήποτε υλικά εφόδια κ.λ.π. που εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς 
επίσης και από τους φόρους που αναφέρονται αναλυτικά στα Ν.�.4488/66 (ΦΕΚ 431 
τεύχος Α΄) και 453/66 (ΦΕΚ 16 τεύχος Α΄) "Περί τροποποιήσεως φορολογικών 
διατάξεων". Ακόµα, ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από δασµούς και κάθε άλλο φόρο, ή 
δικαίωµα υπέρ του δηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά , σύµφωνα µε τους Ν.1031/71 
(ΦΕΚ 273 Α΄) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86 Α΄). 

Τον ανάδοχο βαρύνει η κράτηση 6‰ του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95 καθώς η 
δαπάνη δηµοσίευσης της Περίληψης της �ιακήρυξης και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητώς 
ονοµαζόµενη. 

Η καταβολή των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 
κανονικής απόδειξης, πριν από την πληρωµή των λογαριασµών, όπως ο Νόµος ορίζει. 

�εν καταβάλλεται προκαταβολή στον ανάδοχο και εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. 

Οι πληρωµές θα γίνονται τµηµατικά ή εφάπαξ, µε βάση την επιµέτρηση των 
εργασιών από τον επιβλέποντα �ασολόγο, η οποία θα προσυπογράφεται από τον 
ανάδοχο και των πρωτοκόλλων παραλαβής της επιτροπής του άρθρου 9 του Π.� 
437/81, αφού προσκοµίσει: 

1. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια �.Ο.Υ.  
2. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α, ότι τακτοποίησε τις οφειλές του προς αυτό και δεν 

υφίσταται καµία εκκρεµότητα. 
3. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 
4. Τριπλότυπο είσπραξης από �.Ο.Υ. παρακράτησης φόρου. 
5. Κράτηση 6‰ επί του συνολικού ποσού που θα εισπράξει προ Φ.Π.Α., και το 

οποίο θα κατατεθεί στην τοπική �.Ο.Υ.,Κ.Α.Ε.3425 «�ικαιώµατα Γεωτεχνικών», και θα 
προσκοµίσει το αντίστοιχο παραστατικό. 

6. Κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας προ του Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας 
Ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 του νόµου 4013/2011. 

7. Βεβαίωση κράτησης 0,2% υπέρ ΤΣΜΕ�Ε και 0,5% υπέρ Ε.Μ.Π. επί του καθαρού 
ποσού του τιµολογίου και χαρτόσηµο 2,4% επί του ανωτέρω ποσού 

8. Αποδείξεις πληρωµής όλων των νόµιµων κρατήσεων ακόµη και αν δεν 
αναγράφονται στο παρόν άρθρο. 

Αν µετά την ηµέρα του διαγωνισµού επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη ή κρατήσεις 
κ.λ.π. ή καταργηθούν παλαιοί, τα αντίστοιχα ποσά θα είναι σε βάρος ή όφελος του 
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εργοδότη. Ειδικά αναφέρεται ότι τα µεταφορικά µέσα του αναδόχου δεν απαλλάσσονται 
από τα σχετικά τέλη διοδίων.  

 
Άρθρο 40: Προκαταβολές 
Σηµειώνεται ότι στην εργολαβία αυτή, καµία προκαταβολή δεν χορηγείται στον 

ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή ανάγκη του έργου.  
 
Άρθρο 41. Τροποποιήσεις Προϋπολογισµού 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελέσει το έργο όπως και αν αυτό τροποποιηθεί 

κατά είδος και ποσό από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
Ν.3669/2008. 

Παρατυπία του διαγωνισµού ή µαταίωσή του, για οποιοδήποτε λόγο, ή η µη 
κατακύρωσή του, δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα ή απαίτηση σε όσους λάβουν µέρος 
στον διαγωνισµό. 

 
Άρθρο 42: Ποιότητα υλικών –Ακαταλληλότητα υλικών –Ελαττώµατα  
Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει στο έργο, να 

είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται προς τις Προδιαγραφές, αφού ανάλαβε 
µε την προσφορά του την ευθύνη και την υποχρέωση, για µια έντεχνη κατασκευή του 
έργου µε δόκιµα υλικά. 

Εποµένως αν µερικές από τις πηγές των υλικών, που χρησιµοποιεί είναι ή 
καταστούν ακατάλληλες, πρέπει ο ανάδοχος να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές και 
αυτό αποτελεί συµβατική υποχρέωση του και είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι 
άριστης ποιότητας. 

�είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από την χρησιµοποίηση 
τους. Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα κάθε στιγµή να κάνει έλεγχο στα υλικά και τις 
εργασίες, και να χρησιµοποιεί γι' αυτό τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τα µέσα και το 
προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τα διαθέτει στην Υπηρεσία. 
Οι δαπάνες που απαιτούνται καλύπτονται από τον ανάδοχο και ο ίδιος δεν 
απαλλάσσεται από την ευθύνη του ως µόνου υπεύθυνου για την ποιότητα των υλικών 
και εργασιών. 

Υλικά και λοιπά είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται 
εφόσον θα διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους.  

Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωµένα οι αναφερόµενες στο τιµολόγιο 
ή την συγγραφή υποχρεώσεων καθορισµένες αναλογίες υλικών.  

Στην περίπτωση που διαπιστώνονται ότι ορισµένα υλικά είναι ακατάλληλα ή 
ορισµένες εργασίες είναι ελαττωµατικές εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 60 
του Ν.3669/2008. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει ανελλιπώς τον επιβλέποντα του έργου για 
τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας. 

Εάν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε 
χώρους, όπου εµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε 
στους χώρους αυτούς µένουν µόνο ορισµένες ποσότητες. Ο ανάδοχος στην περίπτωση 
αυτή δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση για τις πρόσθετες µεταφορές και 
φορτοεκφορτώσεις, γιατί περιλαµβάνονται όλα αυτά στην τιµή µονάδος των εργασιών. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του 
έργου. Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου δίνεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου 
και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών 
δεδοµένων εκτέλεσης του έργου, και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, 
ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελεί συµβατική υποχρέωσή του.  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των εργασιών, σε 
περίπτωση µη πιστής τήρησης των όρων της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. 
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Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση εκπίπτει υπέρ του δηµοσίου και η Υπηρεσία 
µπορεί να εκτελέσει την εργασία, κατά τρόπο που κρίνει πρόσφορο, σε βάρος του 
αναδόχου. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, µεταξύ του επιβλέποντος �ασολόγου και του αναδόχου, 
για την ποιότητα της εργασίας, την χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών, 
αποφαίνεται µετά από αίτηση του αναδόχου, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
πρωτοκόλληση της αίτησης, ο Προϊστάµενος του �ασαρχείου Σερρών και στην 
περίπτωση διαφωνίας �ασάρχη – Αναδόχου, ο �ιευθυντής �ασών του Νοµού. Αφού 
εξετασθεί η διαφωνία και ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
εγγύηση καταπίπτει υπέρ του �ηµοσίου. 

Τιµή µονάδας, επί της οποίας θα καταβάλλεται η αξία των εκάστοτε εκτελεσθεισών 
εργασιών, είναι αυτή που επιτεύχθηκε στην δηµοπρασία και η οποία θεωρείται οριστική 
και δεν επιδέχεται αναπροσαρµογή, παραιτούµενου του αναδόχου από κάθε αξίωση για 
τυχόν απρόβλεπτη µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

 
Άρθρο 43: Πληµµελής κατασκευή του έργου  
Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και µετά από αυτή, µέχρι της 

οριστικής παραλαβής, ο επιβλέπων κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τµήµατος αυτού 
δεν πληρεί τους όρους της Σύµβασης ή το έργο έχει ελαττώµατα το αναφέρει αµέσως 
εγγράφως στον κ. �ασάρχη, ο οποίος αφού διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης τα 
ελαττώµατα αυτά, απευθύνει στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά µε την 
αποκατάσταση των βλαβών µέσα σε εύλογη προθεσµία. 

 
Άρθρο 44: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου και οι 

εργασίες, µετά από αναφορά του επιβλέποντα, έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 
ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση, ο �ασάρχης εκδίδει 
βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των 
εργασιών). 

 
Άρθρο 45: Παραλαβή του έργου 
Το έργο παραλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.�. 437/81 παρουσία του 

αναδόχου και ύστερα από προηγούµενη επιµέτρηση των επί µέρους εργασιών από τον 
ανάδοχο και έλεγχο από τον επιβλέποντα δασολόγο της Υπηρεσίας.  

 
Άρθρο 46: Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης . 
 Ο Φορέας του έργου δικαιούται να λάβει υπό την κατοχή του ή να κάνει χρήση 

οποιουδήποτε περαιωµένου, µερικώς ή ολικώς τµήµατος του έργου χωρίς να θεωρείται 
ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας µη αποπερατωθείσης σύµφωνα µε 
τη σύµβαση. Αν η ανωτέρω χρήση καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας τότε 
χορηγείται από το φορέα του έργου ανάλογη παράταση της προθεσµίας περαίωσης του 
έργου.  

 
Σέρρες, 15/07/2016 

Ο  Η 
�ασάρχης   Συντάκτρια 

   

   

Κωνσταντίνος Ζάββος  Χρυσάνθη Αργυροπούλου 
�ασολόγος µε Β΄ Βαθµό 

 
 

�ασολόγος µε �΄ Βαθµό 
 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ �ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 
�ΙΕΥΘΥΝΣΗ �ΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
�ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : Ε.�.Ε. 
Ταχ. �/νση: Τέρµα Οµονοίας 
Ταχ. Κώδικας: 621 25 
Πληροφορίες: Χ. Αργυροπούλου 
Τηλέφωνο: 2321039126 
Telefax: 2321046262 
 
  

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή 

δύο (2) κλωβών πτερωτών 

θηραµάτων στο νέο πυρήνα της 

Ελεγχόµενης Κυνηγετικής Περιοχής 

(Ε.Κ.Π.) 

 

Προϋπολογισµός: 16.727,95 € µε 

Φ.Π.Α. 

 

Χρηµατοδότηση: Ειδικός Φορέας 

�ασών του Πράσινου Ταµείου 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστηµα υποβολής: προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε 

συµπληρωµένο τιµολόγιο της υπηρεσίας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ �ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 
�ΙΕΥΘΥΝΣΗ �ΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
�ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : Ε.�.Ε. 
Ταχ. �/νση: Τέρµα Οµονοίας 
Ταχ. Κώδικας: 621 25 
Πληροφορίες: Χ. Αργυροπούλου 
Τηλέφωνο: 2321039126 
Telefax: 2321046262 
 
  

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή δύο 

(2) κλωβών πτερωτών θηραµάτων 

στο νέο πυρήνα της Ελεγχόµενης 

Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) 

 

Προϋπολογισµός: 16.727,95 €  

µε Φ.Π.Α. 

 

Χρηµατοδότηση: Ειδικός Φορέας 

�ασών του Πράσινου Ταµείου 

 

 

 
 
 
  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
(κατά το σύστηµα υποβολής: προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε 

συµπληρωµένο τιµολόγιο της υπηρεσίας) 
 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………µε έδρα τ………………………………οδός 
………………………………αριθµ……………………Τ.Κ……………………Τηλ………………….…………….Fax……
……………… 

 
 

Προς: Το �ασαρχείο Σερρών 
 
 
Αφού έλαβα γνώση της �ιακήρυξης της �ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται 
στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων �ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του 
έργου µε το ακόλουθο προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες 
(%), επί του τιµολογίου της υπηρεσίας. 



Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΈΚΠΤΩΣΗΣ 
 

 
Εργασίες 

 
Προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί 

του τιµολογίου της υπηρεσίας,  
σε ακέραιες µονάδες (%) 

Ολογράφως  Αριθµητικά 

Συντήρηση και επισκευή δύο (2) 
κλωβών πτερωτών θηραµάτων 
στο νέο πυρήνα της Ελεγχόµενης 
Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Σέρρες,      /       /2016 
 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
 
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων 

 



B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη των 

διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας) 
 

Εργασίες �απάνη κατά 
τον 

Προϋπολογισµ
ό Μελέτης  
(Ευρώ) 

Προσφερόµεν
η ενιαία 

έκπτωση (%)  

�απάνη µετά 
την έκπτωση 

σε ευρώ 

Συντήρηση και επισκευή δύο 
(2) κλωβών πτερωτών 
θηραµάτων στο νέο πυρήνα 
της Ελεγχόµενης Κυνηγετικής 
Περιοχής (Ε.Κ.Π.) 

= 13.490,28 
 
 

 = 

Σύνολο �απάνης του Έργου 
κατά τη µελέτη Σσ (χωρίς 

ΦΠΑ)  
=13.490,28 

Κατά τη 
προσφορά 

Σ�Ε 
 

= 

Φ.Π.Α. 24% Χ Σσ =3.237,67 
 

24% Χ Σ�Ε = 

Σύνολο �απάνης του Έργου 
κατά τη µελέτη (µε ΦΠΑ) 

=16.727,95 

Σύνολο 
�απάνης του 
Έργου µετά 

την 
προσφερόµεν
η έκπτωση  
(µε ΦΠΑ)  

 = 

Σέρρες,      /       /2016  
Ο Προσφέρων  

 

 



               ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ       ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΛΙΚΕΣ

ΑΥΞ. ΤΙΜ

1 5 Σύρµα κολλητό γαλβανιζέ 1.180,00 m²

2 6 Συρµατόπλεγµα  γαλβανισµένο ροµβοειδούς οπής 1/2" 60,00  m²

3 8 Επιστέγαση κλωβών µε γαλβανισµένη αυλακωτή  λαµαρίνα 164,00  m²

4 9 Τοποθέτηση επίπεδης γαλβανισµένης λαµαρίνας 742,57 Kgr

5 10 Τοποθέτηση ορθογώνιου κοιλοδοκού γαλβανιζέ 20,00  m

Σέρρες, 15/07/2016

Η συντάκτρια

Χρυσάνθη Αργυροπούλου

∆ασολόγος µε Β΄ βαθµό

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡOΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

" Συντήρηση κλωβών στo νέο πυρήνα της Ε.Κ.Π. εντός Εκτροφείου Χρυσοπηγής"

ΟΜΟΙΑ 

ΜΕΡΗ

ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ    ΑΡΙΘ.

    ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 



1 5
ΝΕΟ 

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 6448
m² 8,67

2 6
ΝΕΟ 

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 6448
m² 7,90

3 8
ΝΕΟ 

ΑΡΘΡΟ
ΟΙΚ 6448 m² 7,09

4 9
ΝΕΟ 

ΑΡΘΡΟ
ΟΙΚ 7231 Kgr 2,07

5 10

ΝΕΟ 

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 6101
m 4,29

Σέρρες, 15/07/2016
Η συντάκτρια

Χρυσάνθη Αργυροπούλου
∆ασολόγος µε ∆΄ βαθµό

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Α/Α Είδος Εργασιών

ΑΡΙΘ. 

ΤΙΜΟΛ.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΘΡΟΥ

"Συντήρηση κλωβών στo νέο πυρήνα της Ε.Κ.Π. εντός Εκτροφείου Χρυσοπηγής"

Τοποθέτηση ορθογώνιου κοιλοδοκού γαλβανιζέ

Τοποθέτηση επίπεδης γαλβανισµένης λαµαρίνας

Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή

Επιστέγαση κλωβών µε γαλβανισµένη αυλακωτή λαµαρίνα 

Σύρµα κολλητό γαλβανιζέ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡ

ΗΣΗΣ



    ΑΡΙΘ.

Μερική Ολική

€ € €

1
5

ΟΙΚ 

6448 Σύρµα κολλητό γαλβανιζέ 1.180,00 8,67 m² 10.230,60

2
6

ΟΙΚ 

6448

Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο 

ροµβοειδούς οπής 1/2" 60,00 7,90  m² 474,00

3 8

ΟΙΚ 

7231

Επιστέγαση κλωβών µε 

γαλβανισµένη αυλακωτή λαµαρίνα 164,00 7,09  m² 1.162,76

4
9

ΟΙΚ  

6446

Τοποθέτηση επίπεδης γαλβανισµένης 

λαµαρίνας 742,57 2,07 Kgr 1.537,12

5
10

ΟΙΚ  

6101

Τοποθέτηση ορθογώνιου κοιλοδοκού 

γαλβανιζέ 20,00 4,29  m 85,80

13.490,28

13.490,28
13.490,28

3.237,67
16.727,95

Σέρρες, 15/07/2016 Σέρρες, 15/07/2016
Ο ∆ασάρχης Σερρών         Η συντάκτρια

Ζάββος Κωνσταντίνος Χρυσάνθη Αργυροπούλου
∆ασολόγος µε B΄ βαθµό ∆ασολόγος µε ∆΄ βαθµό

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Κ
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Ο
Σ
 

Α
Ν
Α
Θ
Ε
Ω
Ρ
Η
Σ
Η
Σ

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ

Μονάδες 
εκτελεσθη-
σοµένης 
εργασίας

Τιµή 
µονάδας

Ε
ίδ
ο
ς 
τω
ν
 µ
ο
ν
ά
δ
ω
ν

                Συντήρηση και επισκευή δύο (2) κλωβών πτερωτών θηραµάτων στο νέο πυρήνα της Ελεγχόµενης Κυνηγετικής Περιοχής 

(ΕΚΠ)

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ΄

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ΄ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ

Α/Α

Α
Ρ
. 
Τ
ΙΜ
Ο
Λ
Ο
ΓΙ
Ο
Υ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

∆ΑΠΑΝΗ

ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ

β


		2016-07-15T12:34:26+0300
	Athens




