
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ  : Συντήρηση  –  βελτίωση 
δασικών αντιπυρικών δρόμων σε 
αναδασώσεις  περιοχής  ευθύνης 
Δασαρχείου Λαγκαδά έτους 2016

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Αριθ. Πρωτ. : 49629/12-07-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 12.096,00 €
Φ.Π.Α. : 2.903,04 €
ΜΕ Φ.Π.Α. : 14.999,04 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  Δασαρχείο  Λαγκαδά  προκηρύσσει  πρόχειρο  δημόσιο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση 
–  βελτίωση δασικών αντιπυρικών δρόμων σε  αναδασώσεις  περιοχής  ευθύνης  Δασαρχείου 
Λαγκαδά έτους 2016».

Η δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ 120/Α/5-5-81)
2. Τους  όρους  της  με  την  Αριθ.  Πρωτ.  32164/12-05-2016  Απόφασης  της  Δ/νσης  Δασών 

Θεσ/νίκης εγκεκριμένης «Μελέτης συντήρησης – βελτίωσης δασικών δρόμων και έργων 
αντιπυρικής προστασίας περιοχής Δασαρχείου Λαγκαδά έτους 2016».

Η προσφορά θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου σε έντυπο 
της Υπηρεσίας μας. Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα δώσει την μεγαλύτερη έκπτωση. Σε 
περίπτωση  που  δύο  ή  περισσότερες  προσφορές  συμπίπτουν,  τότε  γίνεται  κλήρωση  για  την 
ανάδειξη του αναδόχου. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει μέχρι 
το ποσό των 14.999,04 € (μαζί με το Φ.Π.Α.). Εργολαβικό όφελος  δεν θα καταβληθεί επειδή 
πρόκειται για έργο εκτελούμενο με αυτεπιστασία σύμφωνα με το Π.Δ. 437/81.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1  ο  . Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας - Επανάληψη.  
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2α του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. (λήξη  καταθέσεως  προσφορών)  στα  γραφεία  του  Δασαρχείου  Λαγκαδά,  ενώπιον  της 
Επιτροπής  που ορίστηκε με την  14560/17-03-2016 Απόφαση Δ/νσης Δασών Θεσ/νίκης,  όπως 
τροποποιήθηκε με την 22546/31-03-2016 όμοια απόφαση και ισχύει.

Σε περίπτωση επανάληψης η δημοπρασία θα γίνει  την  9η του μηνός Αυγούστου 2016, 
ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και ώρα, χωρίς άλλη δημοσίευση στην εφημερίδα.

ΑΡΘΡΟ 2  ο  . Προϋποθέσεις συμμετοχής.  
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων έργων με πτυχίο οδοποιίας, όλων των τάξεων του 

ΜΕΕΠ.
β. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ), με πτυχίο τάξεως Α ή Β.
γ.  Εξειδικευμένες  Εργοληπτικές  Επιχειρήσεις  Δημοσίων  έργων  με  πτυχίο  πρασίνου, 

στελεχωμένες με Δασολόγο ή Δασοπόνο, όλων των τάξεων του ΜΕΕΠ.
δ. Εμπειροτέχνες Εργολήπτες Δημοσίων Έργων για έργα οδοποιίας ή χωματουργικά που 

νομιμοποιείται η συμμετοχή τους.



ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β), (γ) σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους της παρ.7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 609/85 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Οι  διαγωνιζόμενοι  καταθέτουν  την  προσφορά  και  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά,  στην 
αρμόδια Επιτροπή αυτοπροσώπως :

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, με Εγγυητική Επιστολή μιας των αναγνωρισμένων 
Τραπεζών ή Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Το ύψος του ποσού αυτής ανέρχεται σε ποσοστό 2% της συνολικής δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 
242,00  €.  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, την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, την διάρκεια ισχύος, την ισχύ για την 
περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, 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 
την σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ1. 
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 των έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την 
ημερομηνία  δημοπράτησης  (άρθρο 24 παρ.  2  και  3  του  ΚΔΕ),  δηλαδή πρέπει  να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι 04/03/2017   2  

2. Υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με το Ν.1599/86 «περί ατομικής ευθύνης κλπ.» ότι : 1) 
Δεν κηρύχθηκε έκπτωτος σε διαγωνισμό Δημόσιας Υπηρεσίας, 2) έλαβε γνώση των όρων της 
παρούσης Διακήρυξης-Σ.Υ. και τους αποδέχεται και 3) έλαβε γνώση των συνθηκών στην περιοχή 
εκτέλεσης του έργου.

3.  Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με  το  Ν.1599/86,  που  να  ορίζεται  αντίκλητος  κάτοικος 
Νομού Θεσσαλονίκης, στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης είναι εκτός Νομού Θεσ/νίκης.  
Θα  πρέπει  να  υποβληθεί  επίσης  και  Υπεύθυνη  δήλωση  σύμφωνα  με  το  Ν.1599/86  του 
αντικλήτου,  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής,  ότι  αποδέχεται  τον  ορισμό  του  ως 
αντικλήτου.

4. Το πρωτότυπο εργολαβικό πτυχίο ή το ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του 
ακριβούς  αντιγράφου  (και  ταυτότητα  ή  άλλο  έγγραφο,  από  το  οποίο  να  εξακριβώνεται  η 
αυτοπρόσωπη εμφάνιση).

5.  Πιστοποιητικό  εκπλήρωσης  οικονομικών  υποχρεώσεων,  προς  τους  οικείους 
ασφαλιστικούς  οργανισμούς,  επιμελητήρια,  κ.λ.π.  (ΓΕΩΤΕΕ,  ΤΣΜΕΔΕ,  ΠΕΔΜΕΔΕ,  ΤΕΕ  κλπ.) 
καθώς και σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης για αυτασφάλεια και ασφάλιση προσωπικού.

6. α. Για εργοληπτικές επιχειρήσεις που   διαθέτουν   ιδιόκτητα μηχανήματα.  
• Απόδειξη ή βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης των Μ.Ε. που διαθέτουν.

β. Για εργοληπτικές επιχειρήσεις που   ΔΕΝ   διαθέτουν ιδιόκτητα μηχανήματα.  
• Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση μη κατοχής Μ.Ε.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται, ότι αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να προσκομίσουν στην επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφο απόδειξης ή 
βεβαίωσης  καταβολής  τελών  χρήσης  Μ.Ε.  για  κάθε  μηχάνημα  που  θα 
χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

7. Φορολογική ενημερότητα.

1    Η  λέξη  «το  πολύ» σημαίνει  ότι  γίνονται  δεκτές  εγγυητικές  επιστολές  με  μικρότερη  προθεσμία  πληρωμής  π.χ.  5  ημέρες 
(ημερολογιακές) ή τρείς εργάσιμες.
2     Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών μετράται ως 
εξής: έξι (6) μήνες για συμβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννέα (9) μήνες για όσες  
υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ημέρες.



Τα  παραπάνω  στοιχεία  είναι  υποχρεωτικά  και  η  έλλειψη  έστω  και  ενός  από  αυτά 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  θα  παρακρατηθούν  από  την  Επιτροπή  του 
διαγωνισμού. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί την άμεση επιστροφή των, οφείλει να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα,  ώστε η Επιτροπή να κρατήσει  τα φωτοαντίγραφα, 
εφόσον δεν απαιτείται η παρακράτηση των πρωτοτύπων.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα εμπεριέχονται σε φάκελο ανοιχτό, ο οποίος φέρει 
την σφραγίδα, τον τίτλο και τα στοιχεία της Επιχείρησης. Η οικονομική προσφορά (έντυπο 
προσφοράς δίνεται  από την  Υπηρεσία  μας),  που  φέρει  την  υπογραφή και  σφραγίδα του 
μειοδότη,  υποβάλλεται  με  άλλο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος  φέρει  την σφραγίδα,  τον 
τίτλο και τα στοιχεία της Επιχείρησης και την Επιγραφή «Οικονομική προσφορά για το έργο : 
«Συντήρηση – βελτίωση δασικών αντιπυρικών δρόμων σε αναδασώσεις περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Λαγκαδά έτους 2016».

ΑΡΘΡΟ 3  ο  . Έγκριση – Ακύρωση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπόκεινται στην έγκριση του Δ/ντή Δασών Θεσ/νίκης, μετά 

από σχετική πρόταση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Παρατυπία  του  διαγωνισμού  ή  ματαίωση  τούτου  ή  μη  κατακύρωσή του  δι’  οιονδήποτε 

λόγο, κανένα δικαίωμα ή απαίτηση δεν δημιουργούν υπέρ του μειοδότου ή των συμμετασχόντων 
στον διαγωνισμό.

Ο  αναδειχθησόμενος  μειοδότης  παραιτείται  πάσης  αξιώσεως  εξ  απροβλέπτου  τυχόν 
μεταβολής των οικονομικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις των άρθρων 696 και 697 του Αστικού 
Κώδικα.

Το  προσφερόμενο  από  τον  μειοδότη  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  είναι  οριστικό  και  δεν 
υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή προσαύξηση για οποιονδήποτε λόγο.

Μετά την κατακύρωση του έργου επιστρέφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής σ’ αυτούς 
που έλαβαν μέρος σ’ αυτήν, πλην του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται κατά την σύνταξη της 
συμβάσεως να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής με άλλη εγγύηση για την καλή εκτέλεση 
και πιστή εφαρμογή των όρων αυτής της Σ.Υ., στην οποία (εκτός των όσων αναφέρονται για την  
εγγύηση  συμμετοχής)  θα αναγράφεται  ότι  αυτή  ισχύει  μέχρι  την  επιστροφή της  από  την 
Υπηρεσία. Το  ύψος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  θα  είναι  5% της 
προϋπολογισμένης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 605,00 €.

ΑΡΘΡΟ 4  ο  . Ενστάσεις.  
Ενστάσεις  κατά  του  κύρους  των  δημοπρασιών  μπορεί  να  υποβληθούν  μόνο  από 

επιχειρήσεις  που  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  ή  αποκλείστηκαν  από  αυτόν  στα  στάδια 
κατάθεσης προσφορών και  αξιολόγησης και  για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο.

Οι  ενστάσεις  υποβάλλονται  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  ανακοίνωση  του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου και απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή η οποία και 
αποφασίζει (Ν.3669/08, άρθ. 25).

Προκειμένου να είναι παραδεκτή η άσκηση ένστασης κατά του κύρους της δημοπρασίας 
απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου και το ύψος του δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των 250 ευρώ. Εφόσον η ένταση γίνει αποδεκτή, το ποσό του παραβόλου 
επιστρέφεται (Ν.4146/13, άρθ. 59, παρ. 4).

ΑΡΘΡΟ 5  ο  . Σύμβαση αναλήψεως εργασίας και κατασκευής των έργων – Προθεσμία.  
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται  μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ειδοποίησή 

του από την Υπηρεσία να προσκομίσει την εις το άρθρο 3 αναφερόμενη εγγυητική επιστολή και  
να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

Μετά από τα παραπάνω και εντός πέντε (5) ημερών, από την υπογραφή της Σύμβασης, θα 
μεταφέρει  έναν ισοπεδωτήρα ιπποδύναμης 180 ΗΡ και άνω, Caterpillar  ή αναλόγου τύπου, 
στον τόπο των έργων, θα ελεγχθεί το μηχάνημα από την Υπηρεσία για να διαπιστωθεί ότι έχει τις  
ζητούμενες  προδιαγραφές  και  στην  συνέχεια  θα  γίνει  η  εγκατάσταση  του  αναδόχου  και  θα 
υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο.

Σε περίπτωση που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία να απασχοληθεί το μηχάνημα σε έκτακτες 
περιπτώσεις (για καταστολή πυρκαγιών κλπ.) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το 



μηχάνημα με τον χειριστή του και η ωριαία αποζημίωση για τις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται σε 
50,00 €.

Το  έργο  θα  ολοκληρωθεί  σε  εξήντα  (60)  ημερολογιακές  ημέρες.  Η  κατανομή  των 
μονάδων εργασίας σε κάθε εργασία θα γίνει καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και ανάλογα με τις 
ανάγκες.  Το  μεγαλύτερο  τμήμα  αυτών  θα  αφορά  ισοπέδωση  καταστρώματος.  Σε  κάθε 
περίπτωση  η  συνολική  αμοιβή  του  Αναδόχου  δεν  θα  υπερβεί  τις  14.999,04 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μη τήρηση  των  παραπάνω από τον  Ανάδοχο  δίνει  το  δικαίωμα στην  Υπηρεσία  να  τον 
κηρύξει  έκπτωτο,  και  να  φροντίσει  για  την  έκπτωση  υπέρ  του  Δημοσίου  της  εγγυητικής 
επιστολής που έχει στην διάθεσή της.

ΑΡΘΡΟ 6  ο  . Επίδοση εγγράφων.  
Όλα τα έγγραφα της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο επιδίδονται στον ίδιο ή τον αντίκλητό 

του  και  σε  περίπτωση  αρνήσεως  παραλαβής  των,  θυροκολλούνται  στην  κατοικία  του  ή 
αναγιγνώσκεται το περιεχόμενό τους μπροστά σε δύο μάρτυρες και θεωρείται ότι παραλήφθηκαν 
απ’ αυτόν νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 7  ο  . Απαγορεύσεις.  
Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο εκχώρηση της εκτελέσεως του έργου σε τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 8  ο  . Βλάβη μηχανήματος.  
Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης μηχανήματος η οποία δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί 

εντός πέντε (5)  ημερών,  ο  ανάδοχος υποχρεούται  να αντικαταστήσει  το  μηχάνημα με άλλο 
αναλόγου τύπου και ιπποδύναμης, το οποίο θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας και να συνεχίσει 
την εκτέλεση της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 9  ο  . Άλλες υποχρεώσεις.  
1) Ο χειρισμός του μηχανήματος θα γίνεται από έμπειρο και επιδέξιο χειριστή που θα έχει 

το ανάλογο δίπλωμα.  Αντίγραφο του διπλώματος θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο κατά την 
εγκατάστασή του στο έργο. Σε περίπτωση που κριθεί ακατάλληλος από τον Επιβλέποντα του 
έργου,  η  Υπηρεσία  θα  ζητήσει  την  αντικατάστασή  του,  ο  δε  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τον 
αντικαταστήσει  εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή του. Σε περίπτωση μη 
συμμορφώσεως, ο ανάδοχος υπόκειται τις συνέπειες της μη τηρήσεως των όρων της παρούσης.

2)  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  λάβει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  αποφυγή 
ατυχημάτων σε πρόσωπα και πράγματα και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που 
θα προξενηθούν. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων  στα  έργα  και  είναι  δική  του  ευθύνη  η  λήψη  των 
ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα 
πρόληψης  ατυχημάτων  ισχύουν  όσα  ορίζονται  από  την  ελληνική  νομοθεσία,  όπως  εκάστοτε 
ισχύει  κατά  το  χρόνο  της  εφαρμογής  των  διατάξεων.  Στο  έργο  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ  27 / Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15-10–2012 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ME.& ΔΙΚΤΥΩΝ.

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένους τους συμμετέχοντας και εργαζομένους 
στο  έργο  στα  αναγνωρισμένα  ασφαλιστικά  ταμεία  (Ι.Κ.Α.  –  Ο.Α.Ε.Ε.  κλπ.)  όλες  δε  οι 
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο.

4)  Η  Υπηρεσία  δεν  έχει  καμία  υποχρέωση  για  την  μεταφορά  του  χειριστού  και  του 
προσωπικού εκάστου μηχανήματος στον τόπο εργασίας ή για την εξεύρεση τόπου διαμονής.

5)  Ο  Ανάδοχος  απαγορεύεται  να  διακόψει  τις  εργασίες  πέραν  της  μίας  ημέρας  ανά 
δεκαπενθήμερο (εξαιρούνται οι Κυριακές), εκτός αν έχει δοθεί εντολή ή έγκριση της Υπηρεσίας 
για μεγαλύτερη διακοπή. Εξαιρείται η περίπτωση βλάβης, οπότε έχει εφαρμογή το άρθρο 8 του 
παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 10  ο  . Παραλαβή τευχών.  
Το  τεύχος  δημοπράτησης  μαζί  με  την  έντυπη  προσφορά  της  Υπηρεσίας,  θα 

παραλαμβάνονται  από τα γραφεία της Υπηρεσίας μας έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
(01/08/2016), πριν από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Για  την  παραλαβή  του  τεύχους  θα  καταβάλουν  οι  ενδιαφερόμενοι  την  δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 €.



ΑΡΘΡΟ 11  ο  . Εκτέλεση των έργων.  
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του έργου καθώς και 

τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου. Εργασίες που θα εκτελεσθούν με πρωτοβουλία του 
αναδόχου, θα θεωρηθούν ως μη γενόμενες, δεν θα παραληφθούν και οι δαπάνες θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο.

Εφόσον υπάρξει εντολή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργασθεί και σε 
οποιοδήποτε δασικό σύμπλεγμα εντός της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά, επιπλέον 
των αναφερομένων στον τίτλο της Διακήρυξης.

Κατά την εκτέλεση του έργου έχει  υποχρεωτικά εφαρμογή η ΔΙΔΑΠ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 
(ΦΕΚ  2221/Β/30-07-2012)  Απόφαση  του  Αναπληρωτή  ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ.  «Έγκριση  440  ΕΤΕΠ  με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» και η Εγκύκλιος 26 ΔΙΔΑΠ/οικ/356/04-10-2012 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 12  ο  . Αφανείς εργασίες - Επιμετρήσεις – Παραλαβή.  
Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην 

τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι 
τελικά  εμφανείς,  ποσότητες  που  παραλαμβάνονται  με  ζύγιση  ή  άλλα  παρόμοια,  ο  ανάδοχος 
υποχρεούται  να  καλέσει  την  Επιτροπή  αφανών  εργασιών  του  έργου  και  τον  Επιβλέποντα, 
προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο 
παραλαβής  αφανών  εργασιών  ή  πρωτόκολλο  ζυγίσεως  αντίστοιχα.  Το  πρωτόκολλο  αυτό, 
υπογραφόμενο  από  τον  Ανάδοχο,  τον  Επιβλέποντα  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής,  αποτελεί 
προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών.

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον 
έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας, της οποίας ο Προϊστάμενος τις θεωρεί.

Στην αρχή και στο τέλος εκάστου δρόμου που θα ισοπεδωθεί ή θα καθαρισθεί η τάφρος 
του, θα λαμβάνονται συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 από τον Ανάδοχο, οι οποίες θα καταχωρούνται  
στο τεύχος επιμέτρησης.

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

ΑΡΘΡΟ 13  ο  . Χρηματοδότηση του έργου και κρατήσεις.  
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει μέχρι τα 12.096,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 14.999,04 € (μαζί με 

το Φ.Π.Α.), θα πληρωθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 
και  υπόκειται  σε  νόμιμες  κρατήσεις  που  προβλέπονται  για  τα  έργα  αυτά  καθώς  και  στην 
καταβολή του φόρου εισοδήματος. Επίσης ο ανάδοχος θα καταβάλλει :

1.Κράτηση 6‰ προ Φ.Π.Α., υπέρ Δικαιωμάτων Γεωτεχνικών, του άρθρου 27 παρ.34-37 του 
Ν.2166/1993  (ΦΕΚ  137/Α/24-8-93)  όπως  συμπληρώθηκε  με  το  άρθρο  8  παρ.2  του 
Ν.2342/1995 (ΦΕΚ 220/Α/95) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 
208/Α/2006), με κατάθεση στον ΚΑΕ 3425 σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

2.Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρ.3  του  άρθρου  4  του  Ν.4013/2011  όπως  αυτή 
τροποποιήθηκε με την παρ.2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012, επιβάλλεται για την 
κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  αρχής   Δημοσίων 
Συμβάσεων στις συμβάσεις που υπάγονται στο νόμο 4013/2011 και συνάπτονται μετά 
την έναρξη της ισχύος του, κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της 
κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα 
και  για  λογαριασμό  της  Αρχής  και  κατατίθεται  σε  ειδικό  τραπεζικό  λογαριασμό,  η 
διαχείριση του οποίου γίνεται  από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται  στον ειδικό 
κανονισμό  οικονομικής  διαχείρισης.  Το  ποσό  της  κράτησης  υπόκειται  σε  τέλος 
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού).

3. Οι δαπάνες δημοσιεύσεως βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 14  ο  .  
Λύση  της  συμβάσεως  υπό  την  Υπηρεσία  χωρίς  καμία  αποζημίωση  στον  ανάδοχο  και 

επιστροφή της εγγύησης καλής εκτελέσεως μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :
α) Εάν περικοπούν οι πιστώσεις.
β) Εάν ανασταλούν οι εργασίες από την Υπηρεσία.



γ) Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15  ο  . Επιπτώσεις.  
Η μη τήρηση από τον ανάδοχο οιονδήποτε άρθρου της παρούσης, ή της Σύμβασης, δίνει το 

δικαίωμα στην Υπηρεσία να καταγγείλει την Σύμβαση και να τον κηρύξει έκπτωτο, να εισπράξει 
υπέρ του Δημοσίου την εγγυητική επιστολή και να αναθέσει την αποπεράτωση των εργασιών σε 
έτερο ανάδοχο, με οιανδήποτε τιμή μονάδας, την δε πέραν της επιτευχθείσης τιμής μονάδος του 
διαγωνισμού  διαφορά,  θα  την  καταβάλλει  ο  ανάδοχος  στο  Δημόσιο  Ταμείο,  ύστερα  από 
βεβαίωση της Υπηρεσίας.

ΛΑΓΚΑΔΑΣ,   12/07/2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ

κ.δ.

Αρετή Τεπελή Ελπίδα Τοκμακίδου
Δασολόγος με Β΄ βαθμό Δασοπόνος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την Αριθ. Πρωτ. 49750/13-07-2016 Απόφαση Δ/νσης Δασών Θεσ/νίκης

Θεσσαλονίκη   13/07/2016

Ο Διευθυντής Δασών Θεσ/νίκης

Αλέξιος Αναστασίου
Δασολόγος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΟ  : Συντήρηση  –  βελτίωση  δασικών  αντιπυρικών 
δρόμων σε αναδασώσεις περιοχής ευθύνης Δασαρχείου 
Λαγκαδά έτους 2016

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ. οικ.8728/02-02-15 έγγραφο Δ/νσης Συν/σμού & Επιθ/σης Δασών
και την Αριθ. Πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/20-03-2013 (ΦΕΚ 639/Β/20-03-2013) Απόφαση Υ.Α.Α.Υ.Μ.Δ.

(Απόσπασμα Τιμολογίου της με την Αριθ. Πρωτ. 32164/12-05-2016 Απόφασης της Δ/νσης Δασών 
Θεσ/νίκης εγκεκριμένης «Μελέτης Συντήρησης – Βελτίωσης δασικών δρόμων και έργων αντιπυρικής 

προστασίας περιοχής Δασαρχείου Λαγκαδά οικον. έτους 2016»)

Α/Α Είδος Εργασίας α/α 
Τιμολογίου

Άρθρο 
Αναθεώρησης 

ΑΤΕΟ
Μονάδα

Τιμή 
Μονάδας 

σε €

1 Ισοπέδωση Καταστρώματος
(Εργασία διαμορφωτήρα)

-
1140

(Άρθρο 501, 
Εργασία 

διαμορφωτήρα)

μ2 0,032

2

Καθαρισμός και Μόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατομής ή ερείσματος 

σε κάθε είδους έδαφος
(Εργασία διαμορφωτήρα)

Α-14 ΟΔΟ-1310 τρ.μ. 0,114




