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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μέχρι 24.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

                                                                                                      

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

                      
 

 

 

                                                              

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 

Προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη 

ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτέλεσης 

δασοτεχνικών έργων», με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση 

των εργασιών «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας 

έτους 2016» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου των 

εργασιών της μελέτης σε συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών  θα 

ανατεθεί στο μειοδότη που θα δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα 

εκτελεστούν θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 24.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει καθ’ υπόδειξη και με αυτεπιστασία από το Δασαρχείο Αριδαίας. Η 

έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Π.Ε.Πέλλας. 

Φορέας επίβλεψης είναι το Δασαρχείο Αριδαίας  

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Δασαρχείο Αριδαίας 

Προϊσταμένη Υπηρεσία του έργου είναι η Δ/νση Δασών Π.Ε. Πέλλας 

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι παρακάτω:  

 

  Άρθρο 1
ο 

Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές 

Ο διαγωνισμός, η σύμβαση και ότι άλλο έχει σχέση με το έργο διέπονται από: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ Α΄120/1981) 

2. Την παρούσα Διακήρυξη- Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Την αριθ. 4138/8-4-2016 (ΑΔΑ:Ω2Ζ2ΟΡ1Υ-ΩΧΒ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας, περί 

έγκρισης της Μελέτης «Συντήρηση –βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης 

Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016». 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα οριζόμενα από την Νομοθεσία περί 

Δημοσίων Έργων. 

 

ΕΡΓΟ: Συντήρηση (βελτίωση) δασικού 

οδικού δικτύου  περιοχής ευθύνης 

Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &  

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 5 

Ταχ. Κώδικας: 58400 

Τηλέφωνο 2384021242 

Πληροφορίες: Α.Νάτσιου 

FAX : 2384022626   

Ε-mail:das-arid@damt.gov.gr 

Ε-mail:anatsiou@damt.gov.gr 

 

 

Αριδαία 20-07-2016 

Αριθ. Πρωτ.: 9849 
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Άρθρο 2
ο 

Καθορισμός του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 

διαγωνισμού που ορίσθηκε με την αριθμ. οικ.879/26-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΥΝ0ΟΡ1Υ-ΕΓΠ) της Δ/νσης 

Δασών Π.Ε. Πέλλας, την 26-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

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

με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 02-08-2016 ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

 

Άρθρο 3
ο 

Χρηματοδότηση του έργου- Πληρωμή αναδόχου- Κρατήσεις. 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της 3
ης

 Κατανομής Ορίου Πληρωμών της 

ΣΑΕ584 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 του έργου με κωδικό 2014ΣΕ58400003, 

σύμφωνα με την αριθ. 9515/14-07-2016 (ΑΔΑ:7ΖΙΑΟΡ1Υ-ΜΤ4) απόφαση της Δ/νσης Δασών 

Π.Ε.Πέλλας, και υπόκειται σε κρατήσεις, που προβλέπονται για τα έργα αυτά, καθώς και στην καταβολή 

φόρου εισοδήματος. Επίσης ο ανάδοχος θα καταβάλλει κράτηση 6‰ προ Φ.Π.Α. υπέρ Δικαιωμάτων 

Γεωτεχνικών (αρθ. 8 παρ. 2 του Ν. 2342/1995) με σχετική κατάθεση στον ΚΑΕ 3425 σε οποιαδήποτε 

Δ.Ο.Υ., καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών (άρθ. 9 του Π.Δ. 437/81) και 

δεν θα καταβληθεί εργολαβικό όφελος, σύμφωνα με το Π.Δ. 437/81 και με την αριθ. 32008/9-5-2016 

εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης & Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.Θ.  

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί ανάλογα με τις μονάδες εργασίας που θα εκτελέσει μετά από εντολή των 

επιβλεπόντων Δασολόγων ή Δασοπόνων της υπηρεσίας μας και ύστερα από την παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή και έγκριση του πρακτικού παραλαβής των εκτελεσμένων εργασιών από την 

Προϊσταμένη Αρχή. 

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

πιστοποιήσεις του έργου. 

Δεν θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος θα καταβάλλει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 

 

Άρθρο 4
ο 

Περίληψη Διακήρυξης –Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη –Συγγραφή υποχρεώσεων, 

καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα δίνεται πρωτότυπο, καθώς και να λάβουν 

πληροφορίες για τη διαδικασία, τις εργασίες και τη μελέτη από το γραφείο του Τμήματος Δασοτεχνικών 

Έργων του Δασαρχείου Αριδαίας, οδός Λεωφόρος Ξενιτίδη 18 (τηλ. 2384021242, αρμόδια κα. 

Α.Νάτσιου ή κ. Α.Βάγια), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν την αναπαραγωγή 

των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, θα πρέπει για να παραλάβουν τα τεύχη προς 

αναπαραγωγή, να αφήσουν στην υπηρεσία το δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Δίπλωμα 

οδήγησης, τα οποία θα παραλάβουν με την επιστροφή του τεύχους. 

Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα σύμφωνα με το Π.Δ. 437/81 και το 

Ν.3669/2008, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δασαρχείου Αριδαίας, στα Δασαρχεία 

Γουμένισσας, Έδεσσας, Φλώρινας, στο διαδικτυακό τόπο  Διαύγεια, στην ιστοσελίδα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στον Δήμο Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας. 
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Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης και των τυχόν επαναλήψεών της 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Σε περίπτωση που ματαιωθεί η ανάθεση του έργου, οι 

δαπάνες αυτές θα βαρύνουν την πίστωση του έργου. 

 

Άρθρο 5
ο 

     Τεχνική Περιγραφή 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν συμπεριλαμβάνονται στις προβλεπόμενες εργασίες της εγκεκριμένης, με 

την αριθ. 4138/8-4-2016 (ΑΔΑ:Ω2Ζ2ΟΡ1Υ-ΩΧΒ)  απόφαση  Δ/νσης Δασών Πέλλας οριστικής μελέτης 

με τίτλο «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας, έτους 

2016» και αφορούν  το δασικό και αντιπυρικό δίκτυο που χρήζει συντήρησης σε όλη την περιοχή 

ευθύνης του Δασαρχείου Αριδαίας, με συνολικό μήκος 478,550 χιλιομέτρων. Σε περίπτωση που 

εκτελούνται παράλληλα εργασίες της συγκεκριμένης μελέτης από άλλους φορείς (τοπικοί Δήμοι κλπ), θα 

υπάρχει συνεργασία και συντονισμός του αναδόχου με τον επιβλέποντα και την υπηρεσία, προκειμένου 

να μην εκτελούνται εργασίες σε ίδιους δασικούς δρόμους ή τμήματα αυτών, καθώς και να μην 

παραμείνουν δρόμοι ή τμήματα που δεν θα συντηρηθούν αν και απαιτείται η συντήρησή τους.  

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

1. Οι εργασίες ισοπέδωσης καταστρώματος και καθαρισμού τάφρων θα πραγματοποιηθούν με 

διαμορφωτήρα (GRADER) ο οποίος θα είναι απαραίτητα ιπποδύναμης άνω των 120 ίππων και 

θα διαθέτει εμπρόσθιο μαχαίρι. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η υλοποίηση εργασιών άρσης 

καταπτώσεων αυτές μπορεί να εκτελεστούν με τη χρήση φορτωτή ή προωθητή γαιών εάν δεν 

επαρκεί η χρησιμοποίηση του εμπρόσθιου μαχαιριού του διαμορφωτή.  

2. Επειδή οι εργασίες  αφορούν πρωτίστως την πυροπροστασία και ακολούθως την διαχείριση των 

δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης της, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον 

κατά την κρίση της οι εργασίες καθυστερούν, να υποχρεώσει τον ανάδοχο να χρησιμοποιήσει 

επιπλέον μηχανήματα για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των εργασιών. Ο ανάδοχος θα έχει 

την υποχρέωση μετά από εντολή της Υπηρεσίας να μεταφέρει τον διαμορφωτήρα σε όποια 

περιοχή του ζητηθεί. 

3. Σε καμία φάση των εργασιών δεν θα κλείνουν ( δεν θα αποκόπτεται η κυκλοφορία) δρόμοι, τα δε 

προϊόντα εκσκαφών θα διαμορφώνονται ώστε νε μην παρακωλύουν την κυκλοφορία των 

οχημάτων και τα πρανή θα διαμορφώνονται πλήρως. Επίσης εντός της ημέρας θα ολοκληρώνεται 

η εργασία συντήρησης στο τμήμα που θα συντηρείται προκειμένου να αποφευχθεί η παραμονή 

σωρών χώματος επί του καταστρώματος του δρόμου, που κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι 

δυσδιάκριτο από τους οδηγούς των οχημάτων και περικλείει μεγάλους κινδύνους για αυτούς και 

τα οχήματά τους. 

4. Η ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος των δρόμων θα γίνεται σε όλο το πλάτος του, 

χωρίς να μένει ανάχωμα στις άκρες (σειράδι) και χωρίς να μένουν υλικά εκσκαφής στις τάφρους 

αποχέτευσης ομβρίων, όπου αυτές υπάρχουν. Σε τυχόν επί μέρους τμήματα των δασικών δρόμων 

που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει ανάγκη συντήρησής τους, δεν θα 

εκτελεστούν σχετικές εργασίες και τα τμήματα αυτά δεν θα επιμετρηθούν. 

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

βάθος της τάφρου να είναι τουλάχιστον 0,40 μέτρα. Τα προϊόντα από τον καθαρισμό και 

μόρφωση των τάφρων θα διασκορπίζονται ομοιόμορφα στο κατάστρωμα και τα χονδρά υλικά θα 

απομακρύνονται. Σε κατάλληλες θέσεις (στροφές, ελιγμούς κλπ) θα δίνεται προσοχή ώστε οι 

τάφροι να διαμορφώνονται έτσι ώστε να οδηγούν τα όμβρια ύδατα εκτός καταστρώματος 

δρόμου. 

6. Η άρση των καταπτώσεων θα γίνει με μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεση σε 

θέσεις έγκρισης της υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή συμπλήρωση 

επιχωμάτων, ή προς διάστρωση επί του καταστρώματος, ή προς προσωρινή απόθεση, ή προς 
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οριστική απομάκρυνση εκτός του καταστρώματος, περιλαμβανομένης και τυχόν εκθάμνωσης ή 

και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου και απομάκρυνσής τους από το κατάστρωμα 

του δρόμου. 

7. Επί του καταστρώματος των δρόμων, στην αρχή και στο τέλος του εκάστοτε τμήματος όπου θα 

πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης, θα τοποθετούνται ειδικά προειδοποιητικά σήματα. 

 

Άρθρο 6
ο 

     Τιμολόγιο εργασιών 

Ως τιμές εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζονται οι τιμές του τιμολογίου εφαρμογής των εργασιών της 

εγκεκριμένης μελέτης,  βάσει της αριθ.οικ.8728/2-2-2015 δ/γής Δ/νσης Συντ. & Επιθ. Δασών Α.Δ.Μ.Θ., 

της αριθ.Δ11γ/ο/3/20-3-2013 απόφασης Υπ.Αν.Αντ.Υπ.Μετ.&Δικτύων (ΦΕΚ 639/Β΄/20-3-2013) και το 

με αριθμό 12695/23-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Συντ. & Επιθ. Δασών Α.Δ.Μ.Θ.. 

 

 

α/α Είδος εργασιών 
α/α 

τιμολογίου 

Άρθρο 

Αναθεώρησης 

ΑΤΕΟ 

Εγκεκριμένες 

Συνολικές 

ποσότητες 

μελέτης 

μονάδα 
Τιμή 

μονάδας σε 

ευρώ 

1 Ισοπέδωση 

καταστρώματος 
- 1140α 2.392.750,00 Μ2 0,032 

2 

Καθαρισμός και μόρφωση 

τάφρου τριγωνικής 

διατομής ή ερείσματος σε 

κάθε είδους έδαφος 

 

Α-14 1310 211.200,00 Τρ.Μ. 0,114 

3 Άρση καταπτώσεων για 

κάθε είδους έδαφος 
Α-16 1420 83.900,00 Μ3 1,200 

4 

Κατασκευή οδοστρωσίας 

(χαλικόστρωση) πάχους 

0,10εκ. (τιμή ανά 

τετραγωνικό μέτρο 

πλήρους κατασκευής 

βάσης συμπυκνωμένου 

υλικού) καθαρά μεταφορά 

αργού υλικού 

συμπυκνωμένου σε μέση 

απόσταση 10 χλμ. 

Γ-2.2 3211β 162.000,00 
Μ2 

 
1,410 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες 

μονάδες επί του ανωτέρου τιμολογίου, σε έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγηθεί από την 

Υπηρεσία.  

Λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου και την αναγκαιότητας της άμεσης εκτέλεσης των εν λόγω 

εργασιών για την καλύτερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής ευθύνης της 

υπηρεσίας μας, το είδος και οι συνολικές ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα ιεραρχηθούν 

στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης κατά την κρίση της υπηρεσίας με κριτήριο την αντιπυρική 

θωράκιση των δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αριδαίας και θα 

καθοριστούν ανάλογα με την έκπτωση που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό και σε καμία περίπτωση δεν θα 

υπερβούν τις συνολικές ανεκτέλεστες ποσότητες που περιλαμβάνονται στην  εγκεκριμένη μελέτη του 

έργου και χωρίς να γίνει υπέρβαση του Προϋπολογισμένου ανώτερου ορίου της εγκεκριμένης για το 

σκοπό αυτό πίστωσης των 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
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Εάν κριθεί αναγκαίο, ορισμένα είδη εργασιών (π.χ. καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής 

διατομής ή άρση καταπτώσεων) μπορεί να μην εκτελεστούν καθόλου, προκειμένου να εκτελεστούν 

εργασίες  ισοπέδωσης καταστρώματος που θα θεωρηθούν άμεσης προτεραιότητας. 

 

Άρθρο 7
ο 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες 

α1. Στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 

εφόσον ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες 

από Δασολόγο ή Δασοπόνο ή 

α2. Στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 

εφόσον ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 

437/81 και της αριθ. 135183/674/15-3-2016 απόφασης του ΥΠΕΚΑ «Ορισμός συντελεστή Μ για 

την εφαρμογή του Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ:859/Β/30-3-2016) Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό 

του συντελεστή Μ που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ.437/81 

για το έτος 2016. 

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα 

οδοποιίας ή χωματουργικών που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 

 

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

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ.7 του ΠΔ 609/85 

(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει 

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

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

σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 

σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

 Άρθρο 8
ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στον διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσει στα μέλη της  αρμόδιας Επιτροπής 

του διαγωνισμού αυτοπροσώπως, σε φάκελο κλειστό που θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και θα αναγράφει τον τίτλο των δημοπρατούμενων εργασιών και τα πλήρη στοιχεία της 

επιχείρησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα 

διεξαγωγής της διαδικασίας: 

 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμμάτιο Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, αξίας 

2% της προϋπολογισμένης χωρίς ΦΠΑ δαπάνης των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι τριακόσια 

ογδόντα οκτώ ευρώ (388 €), η οποία θα απευθύνεται προς το Δασαρχείο Αριδαίας . 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου  
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(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 ΚΔΕ.  

Η έκδοση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής γίνεται  σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

υπ’αριθ.5838/30-12-2015κατευθυντήριας οδηγίας 12(ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ), (Απόφαση 

290/2015  της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). 

 

2. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. φωτοαντίγραφο του 

πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 7 της 

παρούσας καθώς και φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Για εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη 

στο Μητρώο Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων, φωτοαντίγραφο του ειδικού πτυχίου 

εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) (άρθρο 16 του ΠΔ 437/81) και για 

εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Περιφερειακά Μητρώα για έργα οδοποιίας 

(χωματουργικά) φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας ή με δηλωμένη την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ως δεύτερο Νομό.  

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι:  

α) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

β) 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 διοίκηση 

σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:  

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

ii) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  

v) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  

vi) απάτη (386-388 Π.Κ.),  

vii) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  

viii) ψευδορκία (224 Π.Κ.),  

ix) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  

x) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.),  

γ) 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 διαδικασία),  

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

τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  
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ε) έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και είναι γνώστης των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, των συνθηκών 

εργασίας και γενικά των περιοχών που θα εργασθεί. 

4. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, 

εφόσον είναι εγγεγραμμένος σε αυτές ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε τέτοιες 

οργανώσεις. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

6. Βεβαίωση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών του κοινωνικού ασφαλιστικού φορέα για 

αυτασφάλεια και για ασφάλιση προσωπικού, εφόσον απασχολεί. Σε περίπτωση που δεν 

απασχολεί προσωπικό, θα το δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση του. 

7. Αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, διαπίστωσης αυτοπρόσωπου 

συμμετοχής στη διαδικασία.  

8. α. Για εργοληπτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιόκτητα μηχανήματα 

 Απόδειξη ή βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης των Μ.Ε. που διαθέτουν και θα 

χρησιμοποιήσουν στην εκτέλεση των εργασιών. 

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.  

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

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 
1
 . Όλα τα 

δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών 

 

 

 
1
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 Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της 

χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

     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 Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014». 

    4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

 

Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους 

διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο συμμετέχων υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή 

σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στην εν λόγω διαδικασία, αποκλείεται. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των 

προσφορών. 
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Όσοι από τους συμμετέχοντες δεν καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείονται από τη 

διαδικασία και απορρίπτεται η προσφορά τους.  

Εντός του «Φακέλου Προσφοράς» θα τοποθετηθεί η οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναγράφει τον τίτλο των προς 

εκτέλεση εργασιών και τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης και θα είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη, 

επί ποινή αποκλεισμού. Το έντυπο της οικονομικής  προσφοράς του συμμετέχοντα, με πρωτότυπη 

σφραγίδα της Υπηρεσίας μας (θα δοθεί στους ενδιαφερομένους μαζί με την Ανακοίνωση – Συγγραφή 

Υποχρεώσεων το αργότερο μέχρι την προηγουμένη ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας).  Η 

προσφερόμενη ενιαία έκπτωση για όλες τις εργασίες, θα είναι σε ακέραιες εκατοστιαίες μονάδες επί των 

τιμών εκκίνησης που ορίζονται στο άρθρο 6 και γραμμένη ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση 

που η ολόγραφη αναγραφή της οικονομικής προσφοράς είναι διαφορετική από την αριθμητική, 

λαμβάνεται υπόψη η ολόγραφη. 

 

Άρθρο 9
ο 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

Μετά την παραλαβή των φακέλων των προσφορών, η Επιτροπή ανοίγει όλους τους φακέλους παρουσία 

των ενδιαφερομένων και μονογράφει ο πρόεδρος όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 

παρούσα διακήρυξη. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών 

προσφορών και ανακοινώνει τα επί μέρους στοιχεία τους τα οποία καταχωρεί σε πρακτικό.  

Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται 

την ημέρα του διαγωνισμού και διενεργείται κατά σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού 

των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην 

περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του 

προέδρου της επιτροπής, σε πίνακα της Υπηρεσίας, με την οποία γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες 

στη διαδικασία υποψηφίους μειοδότες ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν 

(ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε τρεις  (3) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

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

Επιτροπής, σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η τριήμερη προθεσμία υποβολής 

ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την 

πρόσβαση των συμμετεχόντων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στη διαδικασία, 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. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Λήψης προσφορών 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 εκδικάζει τις ενστάσεις, 

αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 25Α 

του Κ.Δ.Ε., προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 

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

αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) 

ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει 

το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην προϊσταμένη αρχή, η οποία εγκρίνει το 

αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του 

Κ.Δ.Ε.  
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Άρθρο 10
ο 

Έγκριση –Ακύρωση –Επανάληψη του διαγωνισμού 

Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπόκεινται σε έγκριση από τον Δ/ντή Δασών Π.Ε. Πέλλας. 

Παρατυπία του διαγωνισμού ή ματαίωση τούτου ή μη κατακύρωση του για οποιονδήποτε λόγο, κανένα 

δικαίωμα ή απαίτηση δημιουργούν υπέρ του μειοδότη ή των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. 

Ο αναδειχθείς μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση από απρόβλεπτη τυχόν μεταβολή των 

οικονομικών συνθηκών κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

Το προσφερόμενο από τον μειοδότη ενιαίο ποσοστό έκπτωσης είναι οριστικό και δεν υπόκειται σε καμία 

αναπροσαρμογή ή προσαύξηση για οποιονδήποτε λόγο. 

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία προσφορά ή δεν γίνει τελικά δεκτή καμία προσφορά,  η 

διαδικασία θα επαναληφθεί την ημέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 2. 

 

Άρθρο 11
ο 

Σύμβαση ανάληψης εργασίας και εκτέλεσης των εργασιών 

Μετά την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού από την Προϊσταμένη Αρχή, ο μειοδότης καλείται 

εγγράφως να προσέλθει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές  

ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, για την υπογραφή της 

σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών, προσκομίζοντας εγγύηση, που καλύπτει την καλή εκτέλεση των 

εργασιών, την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του 

έργου και ορίζεται σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) της Υπηρεσίας, ήτοι 

εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (968,00€) η οποία θα ισχύει μέχρι επιστροφής της. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής. 

Εντός προθεσμίας 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να 

μεταφέρει το ή τα μηχανήματα στον τόπο των εργασιών που θα του υποδειχθεί, προκειμένου να γίνει η 

εγκατάστασή του. 

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

επιστολή, τα προβλεπόμενα ασφαλιστήρια, ή δεν εμφανιστεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, αν και έχει 

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

διαδικασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου. 

Ο χρόνος περάτωσης του έργου ορίζεται σε πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε 

λύεται η σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης. 

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης μηχανήματος η οποία δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί εντός τριών (3) 

ημερών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το μηχάνημα με άλλο αναλόγου τύπου και 

ιπποδύναμης, το οποίο θα έχει την έγκριση της υπηρεσίας, προκειμένου να συνεχίσει την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας 

και Υγείας καθώς και τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου. Εργασίες που θα εκτελεστούν με 

πρωτοβουλία του αναδόχου, θα θεωρηθούν ως μη γινόμενες, δεν θα παραληφθούν και οι δαπάνες θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

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

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

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

προγράμματος από την Υπηρεσία μας με την προϋπόθεση να ειδοποιήσει εγγράφως τον ανάδοχο σε 

πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα.   

Σε περίπτωση που για υπηρεσιακούς λόγους δεν καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση του μειοδότη στις 

ανωτέρω προθεσμίες, η υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης αρκεί να ειδοποιηθεί έγκαιρα ο 

εργολήπτης για το χρόνο έναρξης των εργασιών. 

16PROC004812806 2016-07-20



10 

 

Η μεταφορά του εργοταξίου στο έργο, οι μικρής απόστασης μετακινήσεις και η επιστροφή στην έδρα 

του, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 12
ο 

Ατυχήματα –Ασφάλιση του προσωπικού 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που απασχολεί σε μια από τις 

αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες του Δημοσίου. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου καταβλητέα 

ασφάλιστρα στο σύνολο, δηλαδή εργοδοτικής εισφοράς ασφαλισμένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να βαρύνει τον φορέα του έργου ούτε να επιβαρυνθεί με αποζημιώσεις 

ατυχημάτων, του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και με αποζημιώσεις για ζημιές προκαλούμενες 

από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του 

Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και εν γένει πάσης φύσεως κοινωφελή έργα. 

Ο χειρισμός του ή των μηχανημάτων (ισοπεδωτήρων, φορτωτών, φορτηγών κλπ), θα γίνεται από έκαστο 

έμπειρο και επιδέξιο χειριστή που θα έχει ανάλογο δίπλωμα. Αντίγραφο του διπλώματος θα παραδοθεί 

από τον ανάδοχο στον επιβλέποντα κατά την εγκατάστασή του στο χώρο των εργασιών. Σε περίπτωση 

που ο χειριστής κριθεί ακατάλληλος από τον επιβλέποντα, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τον 

αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή του. Σε περίπτωση μη 

συμμορφώσεως ο ανάδοχος υπόκειται τις συνέπειες της μη τήρησης των όρων της παρούσας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στα ατυχήματα. Πρέπει να 

μεριμνήσει έτσι ώστε να μη γίνονται ατυχήματα στους εκεί εργαζομένους. Την ευθύνη της αποζημίωσης 

για κάθε ατύχημα που θα συμβεί αναλαμβάνει στο ακέραιο ο ανάδοχος. Επίσης θα πρέπει φροντίσει για 

την ασφάλεια του έργου και να μη γίνει πρόξενος πυρκαγιάς και ζημιών. Για κάθε ζημία που θα συμβεί 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ανάδοχος. 

Η Υπηρεσία δεν έχει καμία υποχρέωση για την μεταφορά του εργοταξίου στον τόπο εργασίας, για την 

εξεύρεση τόπου διαμονής τους και για την διατροφή τους. 

 

Άρθρο 13
ο 

Ανωτέρα βία 

Α. Ορισμός της ανωτέρας βίας.  

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα 

επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών:  

(1) πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα,  

(2) ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής 

τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος,  

(3) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το 

προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,  

(4) ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή 

μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, 

των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του,  

(5) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και:  

i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και  

ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και  

iii. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή τους με 

ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
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Β. Ειδοποίηση για ανωτέρα βία.  

(1) Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην 

εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το 

άλλο μέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει 

λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η 

ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το 

καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της 

περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί 

και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.  

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για 

υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή οφειλομένων προς 

στο άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση.  

 

Άρθρο 14
ο 

Απαγορεύσεις 

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση της εκτέλεσης των εργασιών σε τρίτο. 

 

Άρθρο 15
ο 

Έδρα επιχείρησης –εκπροσώπηση 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή 

διεύθυνση της και σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης του δεν είναι στον Ν.Πέλλας, διορίζει 

υποχρεωτικά αντίκλητο, κάτοικο Ν.Πέλλας. Όλα τα έγγραφα της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο 

επιδίδονται στον ίδιο ή στον αντίκλητό του και σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής τους 

θυροκολλούνται στην κατοικία του ή αναγιγνώσκεται το περιεχόμενο ενώπιων δύο μαρτύρων και 

θεωρείται ότι παραλήφθηκαν από αυτόν νόμιμα. 

Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στην Διευθύνουσα υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπησή της ή τυχόν 

πληρεξούσιους. 

 

Άρθρο 16
ο 

Λύση της σύμβασης 

Λύση της συμβάσεως χωρίς καμία αποζημίωση στον ανάδοχο μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εξής 

περιπτώσεις: 

1. Εάν περικοπούν οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου 

2. Εάν ανασταλούν οι εργασίες από την υπηρεσία 

3. Σε περίπτωση  θανάτου του αναδόχου 

4. Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν εγκαταστήσει τον ανάδοχο για εργασία σε διάστημα 

μεγαλύτερο των 20 ημερών από της υπογραφής του συμφωνητικού. 

 

Άρθρο 17
ο 

Επιπτώσεις 

Η μη τήρηση από τον ανάδοχο οποιουδήποτε άρθρου της παρούσας ή της Σύμβασης, δίνει το δικαίωμα 

στην υπηρεσία να καταγγείλει τη σύμβαση και να τον κηρύξει έκπτωτο, να εξοφλήσει υπέρ του 

Δημοσίου την εγγυητική επιστολή και να αναθέσει την αποπεράτωση των εργασιών σε έτερο ανάδοχο, 

με οποιαδήποτε τιμή μονάδας, την δε πέραν της επιτευχθείσης τιμή μονάδας του διαγωνισμού διαφορά, 

θα την καταβάλλει ο ανάδοχος στο Δημόσιο Ταμείο, ύστερα από βεβαίωση της υπηρεσίας. 
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Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα: «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» Ημερήσια Νομαρχιακή 

Πέλλας. 

 

Αριδαία 18/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η συντάκτης 

 

 

 

Αγγελική Νάτσιου 

Δασολόγος με βαθμό Δ΄ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης  

κ.α.α. 

 

 

Άννα Πουσίνη 

Δασολόγος με Δ΄ βαθμό  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. πρωτ. 9751/19-07-2016  

(ΑΔΑ:6ΦΔ2ΟΡ1Υ-684) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας 

 

Έδεσσα, 19-07-2016 

Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη  

της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Πέλλας 

 

 

Μαρία Βαρουτσίδου 

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) 

με βαθμό Β΄ 
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                                                                                                                       ΕΡΓΟ: Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου  

                                                      περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016 

                                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕ Φ.Π.Α. : 24.000,00 € 

                                                   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  

 
 

                                                                                                         

* μερικές τιμές δεν αναφέρονται στον πίνακα διότι αυτές θα εξαρτηθούν 

από τον αριθμό των μονάδων εργασιών που θα υλοποιηθούν ανάλογα με την  

έκπτωση που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό 

Το ποσό της χρηματοδότησης (24.000,00€ με ΦΠΑ) είναι αμετάβλητο.                                          
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1 

Ισοπέδωση 
Καταστρώματος 
(εργασία 
διαμορφωτήρα) 

Μ2 - 1140α 362.500 302.500 275.500 85.000 190.500 336.500 270.000 124.750 165.750 41.000 40.750 208.000 2.392.750 0,032  

2 

Καθαρισμός  
και  
μόρφωση 
τάφρου 
(εργασία 
διαμορφωτήρα) 

ΤΡ.Μ. A-14 ΟΔΟ-1310 42.500 25.000 27.500 7.600 15.000 35.000 25.600 8.000 15.000 0 3.000 7.000 211.200 0,114  

3 

Άρση 
καταπτώσεων 
για κάθε είδους 
έδαφος 

Μ3 Α-16 ΟΔΟ-1420 4.600 6.500 9.600 1.200 21.000 6.300 22.700 2.300 3.300 400 2.000 3.800 83.900 1,20  

4 

Κατασκευή 
οδοστρωσίας 
(χαλικόστρωση) 
πάχους 0,10εκ.  
μέση απόσταση 
10 χλμ. 

Μ2 Γ-2.2 3211β 18.000 8.000 24.000 8.000 18.000 18.000 16.000 15.000 11.000 0 10.000 16.000 162.000 1,410  

  
ΣΥΝΟΛΟ 19.354,84 

Φ.Π.Α. 24%   4.645,16 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΥΠΟΘ. 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 

Αριδαία  18-07-2016 

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 

κ.α.α. 

 

Άννα Πουσίνη 

Δασολόγος  με Δ΄ βαθμό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε.  ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

  

  

 

ΠΡΟΣ 

 

Την Επιτροπή λήψης προσφορών του Δασαρχείου Αριδαίας 

 

                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Αφού έλαβα γνώση της ανακοίνωσης- συγγραφής υποχρεώσεων για τη λήψη εγγράφων προσφορών και αφού μελέτησα  επί 

τόπου τις συνθήκες εργασίας του έργου του θέματος, προσφέρω τις παρακάτω τιμές. 

 

 

 

α/α 

 

 

Είδος  εργασιών 

Τιμές εκκίνησης σε ευρώ 0,032 ευρώ για την ισοπέδωση-μόρφωση, 0,114 ευρώ για τον 

καθαρισμό τάφρων, 1,20 ευρώ για την άρση καταπτώσεων και 1,410 ευρώ για κατασκευή 

οδοστρωσίας 
Προσφορά σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις εργασίες σε ακέραιες εκατοστιαίες 

μονάδες επί των τιμών εκκίνησης 

Αριθμητικώς                      Ολογράφως 

 

 

1. 

Ισοπέδωση καταστρώματος 

  

 

 

2. 

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 

τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε 

κάθε είδους έδαφος 

 

3. 
Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους 

έδαφος 

4 

Κατασκευή οδοστρωσίας 

(χαλικόστρωση) πάχους 0,10εκ. (τιμή 

ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους 

κατασκευής βάσης συμπυκνωμένου 

υλικού) καθαρά μεταφορά αργού υλικού 

συμπυκνωμένου σε μέση απόσταση 

10χλμ. 

  

                                

              Η  Επιτροπή                                                                                                  

                                                                                                                                    Ο  Προσφέρων 

 

1.  

 

 

 

2.                                                   

 

 

 

3.                                                                                                                                   Υπογραφή 

ΕΤΟΣ: 2016 

ΕΡΓΟ: Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου  

περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ 584   του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων           

 ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  24.000,00 € (με Φ.Π.Α.)                                                                    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΥΠΟΘ. 

  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ    
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 

  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

 

Προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την 

ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, με αυτεπιστασία δια 

μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση (βελτί-

ωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016» με το 

σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με 

την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ. 9571/19-07-2016 (ΑΔΑ:6ΦΔ2ΟΡ1Υ-

684) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που ε-

γκρίθηκε με την αριθ. 4138/8-4-2016 (ΑΔΑ:Ω2Ζ2ΟΡ1Υ-ΩΧΒ) απόφαση της Δ/νσης Δασών 

Πέλλας και για ύψος δαπάνης μέχρι 24.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Ε-

πενδύσεων κατανομή έτους 2016 του έργου με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ58400003 της ΣΑΕ 584, 

από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 24.000,00 ευρώ με την αριθ. πρωτ. 9751/19-07-

2016 (ΑΔΑ:6ΦΔ2ΟΡ1Υ-684) απόφαση Δ/νσης Δασών Π.Ε. Πέλλας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. οικ.879/26-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΥΝ0ΟΡ1Υ-ΕΓΠ) α-

πόφαση του Δ/ντή Δασών Πέλλας, την 26-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη ε-

πίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επα-

ναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 02-08-2016, ημέρα Τρίτη και χωρίς 

άλλη δημοσίευση. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.   Εγγεγραμμένες 

α1. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον 

ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγο ή 

Δασοπόνο ή 

α2.  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον 

ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Αριδαία, 20-07-2016 

Αριθ. Πρωτ.: 9849 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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β. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του 

ΠΔ 437/81 και της αριθ. 135183/674/15-3-2016 απόφασης του ΥΠΕΚΑ «Ορισμός συντελεστή 

Μ για την εφαρμογή του Π.Δ. 437/81 (ΦΕΚ:859/Β/30-3-2016) Υπουργικής Απόφασης για τον 

ορισμό του συντελεστή Μ που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 

Π.Δ.437/81 για το έτος 2016. 

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα 

οδοποιίας ή χωματουργικών που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 

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

ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του ΠΔ 609/85 (Κοινο-

πραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 

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

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρα-

κτικού σχήματος. 

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

σεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% της προϋπολογισμένης δαπάνης των δη-

μοπρατούμενων εργασιών χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ 

(388,00 €) και απευθύνεται στο Δασαρχείο Αριδαίας. Η έκδοση των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής γίνεται  σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπ’αριθ.5838/30-12-2015 κατευθυντήριας 

οδηγίας 12(ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ), (Απόφαση 290/2015  της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων). 

Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτησή τους, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη –

Συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται 

πρωτότυπο από το γραφείο του Τμήματος Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Αριδαίας, οδός 

Λεωφόρος Ξενιτίδη 18 (τηλ. 2384021242, αρμόδια κα. Α.Νάτσιου ή κ. Α.Βάγιας), κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Η Αναπληρωτής Δασάρχης  

κ.α.α. 

 

 

 

Άννα Πουσίνη 

Δασολόγος με Δ΄ βαθμό 
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