
                                          
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

διαδικασίας λήψης έγγραφων προσφορών  

για την ανάθεση  

«Βοηθητικών εργασιών υπολογισµού ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη 

δοκιµαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη της ∆ιαχειριστικής Μελέτης του  

∆ηµόσιου ∆ασικού Συµπλέγµατος Πασχαλιάς περιόδου 2018-2027». 

προϋπολογισµού 9.993,35 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη διενέργεια λήψης εγγράφων προσφορών, µετά 
από ανακοίνωση, κατ΄εφαρµογή του άρθρου 9 παρ.3 του Π.∆ 437/1981«περί µελέτης και 
εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών έργων», για την εκτέλεση «Βοηθητικών εργασιών υπολογισµού 
ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών για τη σύνταξη της 
∆ιαχειριστικής Μελέτης του ∆ηµόσιου ∆ασικού Συµπλέγµατος Πασχαλιάς περιόδου  2018-2027», 
όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 2 του ίδιου Π.∆.  
 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η λήψη δοκιµαστικών επιφανειών, για τον υπολογισµό των 

ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη της διαχειριστικής 
µελέτης του ∆.∆.Σ Πασχαλιάς, καθώς και η ψηφιακή επεξεργασία αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η διαδικασία, η σύµβαση και όλες οι ενέργειες που αφορούν στην εκτέλεση και την παραλαβή των 

εργασιών και τις πληρωµές, διέπονται από τα παρακάτω νοµοθετήµατα: 

1. Π.∆ 437/1981 «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» 
2. Π.∆ 146/1988 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» 
3. Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού 

ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων» 
4. Ν.4412/16 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
5. Ν. 4013/2011 άρθρο 4 παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 61 του 

Ν. 4146/13 για κράτηση 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 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 των προς ανάθεση και 
εκτέλεση εργασιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
 

Ξάνθη    11 Οκτωβρίου 2016 
   
Αριθµ. Πρωτ.: 12444  



ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα τριών ευρώ και τριανταπέντε λεπτών  (€ 9.993,35),αναλύεται ως εξής: 

� ∆απάνη εργασιών: €   8.059,15 

� Φ.Π.Α 24%:  €   1.934,20 

και προέκυψε βάση των παρακάτω: 

 

Οι παρούσες εργασίες αποτελούν υποέργο των «ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Α∆Μ-Θ» µε Κ.Α.Ε 2016ΜΠ03100002 και 

θα εκτελεστούν µε διατιθέµενες πιστώσεις, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 105333/1942/ 01.09.2016 

(6ΥΣΒ7ΛΒ-3∆Υ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης. 

 

3.2 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι βοηθητικές εργασίες αφορούν στη λήψη πενήντα πέντε (55) ∆οκιµαστικών Επιφανειών (∆.Ε.) 
εµβαδού ενός (1) στρέµµατος, τον υπολογισµό των ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων, 
καθώς και στην ψηφιακή επεξεργασία αυτών. Η λήψη των ∆.Ε. και ο υπολογισµός των 
ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική 
Έκθεση. Ο αριθµός των δοκιµαστικών επιφανειών δύναται να αυξηθεί ανάλογα µε την έκπτωση 
που θα προσφερθεί και µέχρι την κάλυψη του προϋπολογισµού, χωρίς Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 4- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η λήψη των έγγραφων προσφορών θα διεξαχθεί στις 26 Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 

10:00  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης, σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 2 

Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ, στον ίδιο τόπο, µε τους ίδιους όρους και χωρίς 

άλλη ανακοίνωση. 

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους συµµετέχοντες καθώς και το 

τεύχος της παρούσας, διατίθενται από το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης έως και τις 25 Οκτωβρίου 2016 

ώρα 14.00. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 25420 22218 

και 25420 21004, αρµόδιος υπάλληλος κ. Τσολακίδης Θεόδωρος. Ταχυδροµική διεύθυνση 

αναθέτουσας αρχής: ∆ασαρχείο Σταυρούπολης -Σταυρούπολη Π.Ε Ξάνθης Τ.Κ 67 062. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η διαδικασία λήψης προσφορών δηµοσιοποιείται µε σχετική ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στο 

Κ.Η.Μ.∆Η.Σ- για τουλάχιστον δώδεκα ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 121 του ν.4412/16, 

Α.Τ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΟΛΙΚΗ (€) 

Νέο 
Λήψη δοκιµαστικής επιφάνειας 
και υπολογισµός ογκοµετρικών 
και προσαυξητικών στοιχείων 

∆οκιµαστική 
επιφάνεια 

εµβαδού ενός 
στρέµµατος 

55 
146,53 

8.059,15 

ΦΠΑ 24% 1.934,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 9.993,35 



λαµβάνοντας µοναδικό αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (Α.∆.Α.Μ), στο ∆ιαδίκτυο στο 

πρόγραµµα «∆ιαύγεια», λαµβάνοντας µοναδικό αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.∆.Α) καθώς και 

µε ανάρτηση της παρούσας αλλά και της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, µέσω της ∆/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα συµβατικά τεύχη είναι: α. Η σύµβαση β. Η παρούσα ∆ιακήρυξη-Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Η 
ανακοίνωση δ. Η Οικονοµική Προσφορά δ. Το Τιµολόγιο ε. Ο Προϋπολογισµός στ. Η Τεχνική 
Έκθεση 
 

ΑΡΘΡΟ 7- ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ∆ασολόγοι που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το 
ΓΕΩΤΕΕ, εγγεγραµµένοι ή µη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όπως το άρθρο 4 παρ. 2 
του Π.∆. 437/81 ορίζει. 
 
∆ικαίωµα υποβολής της προσφοράς , ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα στη 

διαδικασία, έχουν: 

1. σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, ο ίδιος ο ∆ασολόγος 
2. σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε ή Ε.Ε , ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της εργοληπτικής επιχείρησης, 
3. σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε, ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της, 
4. σε περιπτωση µεµονωµένης Α.Ε, εξουσιοδοτηµένος µέλος του ∆.Σ 
5. σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων είτε ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι 

ένας εκ των φορέων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο), είτε όλοι οι φορείς 
µαζί 

 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής, τα οποία θα περιέχονται στο «Φάκελο των δικαιολογητικών»: 

1. Άδεια ασκήσεως Επαγγέλµατος ∆ασολόγου.  
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα ότι: 

� Έχει εµπειρία στην εργασία λήψης δοκιµαστικών επιφανειών για τον υπολογισµό των 
δεδοµένων που απαιτούνται για τη σύνταξη διαχειριστικής µελέτης και διαθέτει τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να εκτελέσει τη σύµβαση σε 
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.  

� ∆εν βρίσκεται σε καµία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 
για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν. 

� Πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία καθορίζονται µε το άρθρο 75. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά η 
παραπάνω Υ/∆ υποβάλλεται για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

3. ∆ικαιολογητικά νοµιµοποίησης του προσώπου που υποβάλλει την προσφορά. 
4. Παραστατικά εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε εκπρόσωπο. 
Τα υπ΄αριθµ. (3) και (4) δικαιολογητικά απαιτούνται στην περίπτωση της ιδιόχειρης υποβολής 
της προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις ένωσης οικονοµικών φορέων τα υπ΄αριθµ. (1) και (2) δικαιολογητικά 
υποβάλλονται για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
 

Σε περίπτωση που στο Φάκελο των δικαιολογητικών δεν περιέχονται όλα τα προαναφερόµενα 

δικαιολογητικά, ο Φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς ∆ΕΝ ανοίγεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Για την έγκαιρη και παραδεκτή συµµετοχή στη διαδικασία, κάθε συµµετέχων πρέπει να καταθέσει 

το φάκελο προσφορά  εγκαίρως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας, στην 

επιτροπή του διαγωνισµού, η οποία συγκροτείται και λειτουργεί βάση του άρθρου 221 του 

ν.4412/16 και συνεδριάζει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης στη Σταυρούπολη Ξάνθης. 



Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς είναι είτε ιδιόχειρη και γίνεται από τον ίδιο τον συµµετέχοντα 

ή το νόµιµο, για υποβολή-κατάθεση, εκπρόσωπο του, επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η 

εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων συµµετεχόντων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, είτε µε 

οποιονδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, η οποία ορίζεται 

η 25η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00. Οι προσφορές που φτάνουν στην υπηρεσία µε 

οποιονδήποτε τρόπο παραλαµβάνονται µε απόδειξη, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδοται στο 

αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4. Οι προσφορές 

που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη καταληκτική ηµεροµηνία, είτε ταχυδροµήθηκαν 

αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες χωρίς να 

αποσφραγισθούν. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή 

έγγραφο από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα ή άλλη υπηρεσία, ακόµη και αν ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. 

Ο φάκελος Προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, οι οποίοι 

θα περιέχουν ο µεν πρώτος τα δικαιολογητικά συµµετοχής και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δε δεύτερος, την Οικονοµική Προσφορά και θα φέρει την 

ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 
Και στους δύο ανωτέρω φακέλους, θα αναγράφεται εξωτερικά «Συµµετοχή στο διαγωνισµό της 

26ης Οκτωβρίου 2016 για την ανάθεση των βοηθητικών εργασιών υπολογισµού ογκοµετρικών και 

προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών για τη σύνταξη της ∆ιαχειριστικής 

Μελέτης του ∆ηµόσιου ∆ασικού Συµπλέγµατος Πασχαλιάς περιόδου  2018-2027, του 

..………………………….. (ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα)», ………..………………….(η πλήρης επαγγελµατική 

διεύθυνση - οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και email)» 

 

Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισµού, 
σφραγισµένος. 
Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται καταλλήλως και µονογράφεται ανά φύλλο. Η 
οικονοµική προσφορά που υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Το σύστηµα προσφοράς είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής 
της µονάδας(δοκιµαστικής επιφάνειας) του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 
του ν.4412/16 και η προσφερόµενη έκπτωση αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε 
ακέραιες εκατοστιαίες µονάδες. 
Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των στοιχείων της 
προσφοράς. 
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την επόµενη της διαδικασίας λήψης 

προσφορών, δηλ. έως 26 Απριλίου 2017. 

Μειοδότης θα κριθεί ο συµµετέχων µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εφόσον δεν συντρέχει 

λόγος απόρριψης της προσφοράς και αυτή κριθεί συµφέρουσα προς το ∆ηµόσιο.  

Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει ότι ο συµµετέχων είναι απολύτως ενήµερος της φύσης και των 

τοποθεσιών των εργασιών, των γενικών και τοπικών συνθηκών, οι οποίες µε οποιοδήποτε τρόπο 

δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές παραλαµβάνονται ,οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, 

µονογράφονται και  καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσης τους σε πρακτικό από την αρµόδια 

επιτροπή διαγωνισµού. 



Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και την καταγραφή των 

δικαιολογητικών συµµετοχής ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και η 

ανακοίνωση στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. 

Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής την ίδια ηµέρα και αν τούτο δεν καταστεί 

εφικτό τουλάχιστον τις δέκα (10) πρώτες προσφορές κατά τη σειρά µειοδοσίας τους. 

Η πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό καθώς και η 
λήψη φωτοαντιγράφων µε δαπάνες τους, είναι επιτρεπτή κατά τη διαδικασία και υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/99.  
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού η επιτροπή µε 

αιτιολογηµένη εισήγησή της προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος και υποβάλλει το 

φάκελο στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και εκδίδει απόφαση 

κατακύρωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκρτρονικό 

ταχυδροµείο κ.λ.π επί αποδείξει.  

Η προθεσµία άσκησης ενστάσεων είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 

πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 127 παρ.2 του ν.4412/06. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή απευθύνονται όµως στην Προϊσταµένη Αρχή, 

στην οποία διαβιβάζονται µε σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής, προς εξέταση και έκδοση 

απόφασης. 

Μετά την πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενστάσεων η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, ο οποίος αναδείχθηκε «προσωρινός ανάδοχος», να υποβάλει εντός προθεσµίας, 

εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 

(Α΄74) όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα ο συµµετέχων έχει δηλώσει κατά τη 

διαδικασία της υποβολής των προσφορών αλλά και όσα το άρθρο 80 του ν.4412/16 ορίζει.    

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο 

αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο διαβιβάζει το φάκελο στην αναθέτουσα αρχή για 

λήψη απόφασης είτε για κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για την κατακύρωση 

της σύµβασης. 

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν 

γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο ο οποίος και προσκαλείται να προσέλθει 

εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          



ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ακολουθεί η 

υπογραφή του συµφωνητικού της Υπηρεσία µε τον ανάδοχο. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό , µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 12 – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η λύση της σύµβασης επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Παράβαση των όρων της σύµβασης 
2. Περικοπή των σχετικών οικονοµικών πιστώσεων  
3. Αναστολή των εργασιών από την Υπηρεσία 

 
Ματαίωση της διαδικασίας ή για οποιονδήποτε λόγο µη κατακύρωσή της δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή 

απαίτηση υπέρ του αναδόχου. Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί, παραιτείται από κάθε αξίωση όταν 

και εφόσον επέλθουν απρόβλεπτες µεταβολές των οικονοµικών συνθηκών κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η εκτέλεση των βοηθητικών εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική έκθεση, θα γίνει 

µε συνεργεία που θα συγκροτηθούν µε µέριµνα του αναδόχου και θα είναι στελεχωµένα µε 

επαρκές και εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού αυτό 

θα είναι της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Η τεχνική του κατάρτιση και η απόδοσή του θα 

ελέγχονται από τον επιβλέποντα, ο οποίος θα επιβάλλει την αντικατάστασή του, σε περίπτωση 

ακαταλληλότητας.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το προσωπικό που απασχολεί σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη όλων των επιβαλλοµένων προληπτικών µέτρων κατά των 

ατυχηµάτων και ρητά συνοµολογείται ότι για τυχόν ατύχηµα στο προσωπικό ή επί παντός τρίτου 

προσώπου ή πράγµατος, ακέραια την ευθύνη φέρει αυτός, ο οποίος αναλαµβάνει και την ευθύνη 

κάθε αποζηµίωσης. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, σύµφωνα τις έγγραφες οδηγίες και 

τις εγκεκριµένες προδιαγραφές να εφαρµόσει αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση και στο 

Τιµολόγιο. 

 

Οποιαδήποτε διαφωνία του επιβλέποντα και του αναδόχου, επιλαµβάνεται ύστερα από αίτηση του 

δεύτερου, ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας, που εκδίδει απόφαση η οποία κοινοποιείται οπωσδήποτε 

στον εργολάβο. Η Υπηρεσία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωµα ελέγχου της εργασίας όποτε 

θεωρήσει αυτό απαραίτητο.. 

 

Οι συµβατικές τιµές αφορούν ολοκληρωµένες εργασίες, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

Περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, καλύπτουν 

όλες τις δαπάνες του αναδόχου, άµεσες και έµµεσες και αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του 

αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών. 
 



Κάθε δαπάνη που πραγµατοποιεί ο Ανάδοχος για την απόκτηση ή αναπαραγωγή των χορηγηθέντων 

από την Υπηρεσία στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, βαρύνουν αυτόν. 

Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωση του, µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους 

όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν της ευθύνης για την πλήρη συµµόρφωση προς τις 

συµβατικές υποχρεώσεις του. 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες και αρχίζει από 

την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Εφόσον προκύψουν λόγοι που το επιβάλλουν, η έναρξη 

του παραπάνω χρονικού διαστήµατος µπορεί να διαφοροποιείται από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης, και να τοποθετείται σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή η οποία όµως 

πρέπει να αναφέρεται στη σύµβαση ρητά.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η καταβολή της αµοιβής του αναδόχου, θα γίνει µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. Για 

την εκκαθάριση της δαπάνης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα 

παρακάτω: 

α.- Τιµολόγιο 

α.- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  

β.- Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας 

γ.- Βεβαίωση της αρµοδίας ∆ΟΥ για την εκπλήρωση  των υποχρεώσεων του αναδόχου για τον ΦΠΑ 

σύµφωνα µε την 1102259/8357/0014 ΠΟΛ.: 1258 από 29.7.1993 απόφαση Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

δ.- Αποδεικτικά καταβολής κρατήσεων   

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

∆εν θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 
 

 
 

      Ο Συντάκτης 

 

Τσολακίδης Θεόδωρος 

∆ασολόγος µε Α΄βαθµό 

 

  

 

Ο αναπληρωτής ∆ασάρχης Σταυρούπολης 

 

             Τσολακίδης Θεόδωρος 

∆ασολόγος  µε Α΄Βαθµό 

 
  
  

 

 
 
 




