
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το ∆ασαρχείο Ξάνθης  

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

συνο̟τικό διαγωνισµό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας: 

 

«Βοηθητική εργασία υ̟ολογισµού ογκοµετρικών και ̟ροσαυξητικών στοιχείων µε λήψη 

δοκιµαστικών ε̟ιφανειών, για τη σύνταξη µέρους των ∆ιαχειριστικών Μελετών των ∆ηµόσιων 

∆ασικών Συµ̟λεγµάτων: α) ΚΟΤΥΛΗΣ ̟εριόδου 2018-2027 και  

β) ΕΧΙΝΟΥ ̟εριόδου 2019-2028». 

 

Προϋ̟ολογισµού 25.437,61€, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ 

Η ̟αρούσα διακήρυξη-συγγραφή υ̟οχρεώσεων αφορά τη διενέργεια συνο̟τικού διαγωνισµού, µε την 

υ̟οβολή οικονοµικής ̟ροσφοράς µε ενιαίο ̟οσοστού έκ̟τωσης ε̟ί της τιµής µονάδας του τιµολογίου της 

τεχνικής έκθεσης σε συµ̟ληρωµένο έντυ̟ο της υ̟ηρεσίας µας, για την εκτέλεση της εργασίας «Βοηθητική 

εργασία υ̟ολογισµού ογκοµετρικών και ̟ροσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών ε̟ιφανειών για τη 

σύνταξη µέρους των ∆ιαχειριστικών Μελετών των ∆ηµόσιων ∆ασικών Συµ̟λεγµάτων: α) ΚΟΤΥΛΗΣ 

̟εριόδου  2018-2027 και β) ΕΧΙΝΟΥ ̟εριόδου 2019-2028».  

 

Αντικείµενο της ̟αρούσας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών για τη λήψη δοκιµαστικών ε̟ιφανειών, τον 

υ̟ολογισµό των ογκοµετρικών και ̟ροσαυξητικών στοιχείων, καθώς και την ψηφιακή ε̟εξεργασία αυτών, 

στα ∆ηµόσια ∆ασικά Συµ̟λέγµατα ΚΟΤΥΛΗΣ και ΕΧΙΝΟΥ. 

 

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

 

 

Ξάνθη,    13 Οκτωβρίου 2016 
   
Αριθµός ̟ρωτ.:  12641 



ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η διαδικασία, η σύµβαση και όλες οι ενέργειες ̟ου αφορούν την εκτέλεση και την ̟αραλαβή των εργασιών 

και τις ̟ληρωµές, διέ̟ονται α̟ό τα ̟αρακάτω νοµοθετήµατα: 

1. Π.∆ 437/1981 «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» 

2. Π.∆ 146/1988 «Όργανα ̟ου α̟οφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων ̟ου 

εκτελούνται α̟ό τις Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Γεωργίας» 

3. Ν.3669/2008, Περί«Κύρωσης της Κωδικο̟οίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»ό̟ως 

ό̟ως ισχύει σήµερα 

4. Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού 

ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων» 

5. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

6. Ν. 4013/2011 άρθρο 4 ̟αρ. 3 ό̟ως αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 

4146/2013 για κράτηση 0,06% υ̟έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

7. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, καθώς και λοι̟ές 

διατάξεις ̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

̟αρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 

εγκύκλιος ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και εκτέλεση των ̟ρος ανάθεση και εκτέλεση εργασιών, έστω 

και αν δεν αναφέρονται ρητά ̟αρα̟άνω. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της εργασίας εκτιµήθηκε σύµφωνα µε τις βασικές τιµές  Γ΄ τριµήνου 2012 

(Πρακτικό Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Γ΄ Τριµήνου 2012 και της υ̟΄αριθµ 

74579/3022/11-07-1991 α̟όφασης Υ̟. Γεωργίας. 

 

Α.Τ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ (€) 

Ν.Α 

Λήψη δοκιµαστικής ε̟ιφάνειας 

και υ̟ολογισµός ογκοµετρικών 

και ̟ροσαυξητικών στοιχείων 

∆οκιµαστική 

ε̟ιφάνεια ενός 

στρέµµατος 

140 146,53 20.514,20 

ΣΥΝΟΛΟ 20.514,20 

ΦΠΑ 24% 4.923,41 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.437,61 

 

Οι ̟αρούσες εργασίες α̟οτελούν υ̟οέργο της µελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

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

ΣΑΜΠ 031 και θα εκτελεστούν µε διατιθέµενες ̟ιστώσεις, σύµφωνα µε την υ̟΄αριθµ. 107516/1983/01-09-2016 

(6ΥΣΒ7ΛΒ-3∆Υ) Α̟όφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

3.2 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η εκτέλεση της βοηθητικής εργασίας αφορά τη λήψη συνολικά εκατόν σαράντα (140) ∆οκιµαστικών 

Ε̟ιφανειών (∆.Ε.), εξήντα (60) στο ∆.∆.Σ. ΚΟΤΥΛΗΣ και ογδόντα (80) στο ∆.∆.Σ. ΕΧΙΝΟΥ, εµβαδού ενός (1) 

στρέµµατος, τον υ̟ολογισµό των ογκοµετρικών και ̟ροσαυξητικών στοιχείων, καθώς και στην ψηφιακή 



ε̟εξεργασία αυτών. Η λήψη των ∆.Ε. και ο υ̟ολογισµός των ογκοµετρικών και ̟ροσαυξητικών στοιχείων θα 

γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Έκθεση. Ο αριθµός των δοκιµαστικών ε̟ιφανειών δύναται να 

αυξηθεί ανάλογα µε την ̟ροσφέρουσα έκ̟τωση και µέχρι την κάλυψη του ̟ροϋ̟ολογισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η λήψη των οικονοµικών ̟ροσφορών θα διεξαχθεί στις 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 

10:00  (ώρα λήξης ε̟ίδοσης ̟ροσφορών) στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ξάνθης, σύµφωνα µε τους όρους της 

̟αρούσας. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η διαδικασία α̟οβεί άγονη, θα ε̟αναληφθεί στις 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ηµέρα 

ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 ̟.µ, στον ίδιο τό̟ο, µε τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

Το έντυ̟ο της οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ου θα συµ̟ληρωθεί α̟ό τους συµµετέχοντες καθώς και το τεύχος της 

̟αρούσας, διατίθενται α̟ό το ∆ασαρχείο Ξάνθης  έως και τις 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ώρα 14.00. Για 

̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να καλούν στα τηλέφωνα 25410 26500 και 2313 309010. Αρµόδιος 

υ̟άλληλος: κ. ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία. Ταχυδροµική διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: ∆ασαρχείο Ξάνθης- 

Αδριανου̟όλεως 4 – ΤΚ 67133 ΞΑΝΘΗ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η διενέργεια του συνο̟τικού διαγωνισµού δηµοσιο̟οιείται:  

• στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ, σύµφωνα µε το άρθρο 121 του Ν.4412/2016, λαµβάνοντας µοναδικό αριθµό διαδικτυακής 

ανάρτησης Μητρώου (Α.∆.Α.Μ)  

• στο ∆ιαδίκτυο στο ̟ρόγραµµα «∆ιαύγεια», λαµβάνοντας µοναδικό αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης 

(Α.∆.Α)  

• στην ιστοσελίδα της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, µέσω της ∆/νσης Πληροφορικής 

και Ε̟ικοινωνιών 

• στον ̟ίνακα ανακοινώσεων της υ̟ηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα συµβατικά τεύχη είναι: α) Η σύµβαση β) Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη-Συγγραφή υ̟οχρεώσεων γ) Η 

ανακοίνωση δ) Η Οικονοµική Προσφορά δ) Το Τιµολόγιο ε) Ο Προϋ̟ολογισµός στ) Η Τεχνική Έκθεση 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7- ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ∆ασολόγοι ̟ου κατέχουν άδεια ασκήσεως ε̟αγγέλµατος α̟ό το ΓΕΩΤΕΕ, 

εγγεγραµµένοι ή µη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. βάσει του άρθρου 4 ̟αρ. 2 του Π.∆. 437/81. 

 

∆ικαίωµα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς , ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα στη διαδικασία, έχουν: 

1. σε ̟ερί̟τωση ατοµικής ε̟ιχείρησης, ο ίδιος ο ∆ασολόγος 

2. σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Ο.Ε ή Ε.Ε , ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος 

οµόρρυθµος εταίρος της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης, 

3. σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε, ο εξουσιοδοτηµένος ε̟ί τούτω διαχειριστής της, 

4. σε ̟ερι̟τωση µεµονωµένης Α.Ε, εξουσιοδοτηµένος µέλος του ∆.Σ 

5. σε ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων είτε ο κοινός εκ̟ρόσω̟ος (̟ου ̟ρέ̟ει να είναι ένας εκ των 

φορέων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο), είτε όλοι οι φορείς µαζί 

 



∆ικαιολογητικά συµµετοχής, τα ο̟οία θα ̟εριέχονται στο «Φάκελο των δικαιολογητικών»: 

1. Άδεια ασκήσεως Ε̟αγγέλµατος ∆ασολόγου.  

2. Υ̟εύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην ο̟οία θα δηλώνεται α̟ό τον συµµετέχοντα ότι: 

• Έχει εµ̟ειρία στην εργασία λήψης δοκιµαστικών ε̟ιφανειών για τον υ̟ολογισµό των δεδοµένων 

̟ου α̟αιτούνται για τη σύνταξη διαχειριστικής µελέτης και διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώ̟ινους 

και τεχνικούς ̟όρους για να εκτελέσει τη σύµβαση σε κατάλληλο ε̟ί̟εδο ̟οιότητας.  

• ∆εν βρίσκεται σε καµία α̟ό τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις ο̟οίες οι 

οικονοµικοί φορείς α̟οκλείονται ή µ̟ορούν να α̟οκλειστούν. 

• Πληροί τα κριτήρια ε̟ιλογής τα ο̟οία καθορίζονται µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016. 

Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά η ̟αρα̟άνω Υ/∆ 

υ̟οβάλλεται για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση. 

3. ∆ικαιολογητικά νοµιµο̟οίησης του ̟ροσώ̟ου ̟ου υ̟οβάλλει την ̟ροσφορά. 

4. Παραστατικά εκ̟ροσώ̟ησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε εκ̟ρόσω̟ο. 

Τα υ̟΄αριθµ. (3) και (4) δικαιολογητικά α̟αιτούνται στην ̟ερί̟τωση της ιδιόχειρης υ̟οβολής της 

̟ροσφοράς. 

Στις ̟ερι̟τώσεις ένωσης οικονοµικών φορέων τα υ̟΄αριθµ. (1) και (2) δικαιολογητικά υ̟οβάλλονται για 

κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση. 

 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο Φάκελο των δικαιολογητικών δεν ̟εριέχονται όλα τα ̟ροαναφερόµενα 

δικαιολογητικά, ο Φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς ∆ΕΝ ανοίγεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Για την έγκαιρη και ̟αραδεκτή συµµετοχή στη διαδικασία, κάθε συµµετέχων ̟ρέ̟ει να καταθέσει το φάκελο 

̟ροσφοράς  εγκαίρως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της ̟αρούσας, στην ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού, 

η ο̟οία συγκροτείται και λειτουργεί βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και συνεδριάζει στα γραφεία του 

∆ασαρχείου  Ξάνθης. 

Η κατάθεση του φακέλου ̟ροσφοράς µ̟ορεί να είναι: α) είτε ιδιόχειρη και γίνεται α̟ό τον ίδιο τον 

συµµετέχοντα ή το νόµιµο για υ̟οβολή-κατάθεση εκ̟ρόσω̟ό του, ε̟ισηµαίνοντας ότι α̟αγορεύεται η 

εκ̟ροσώ̟ηση δύο ή ̟ερισσοτέρων συµµετεχόντων α̟ό το ίδιο φυσικό ̟ρόσω̟ο, µε καταληκτική ηµεροµηνία 

υ̟οβολής των ̟ροσφορών,  η 3η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 10:00 β) είτε µε ο̟οιονδή̟οτε άλλο ̟ρόσφορο 

τρό̟ο µε καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών,  η 2η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 14:00. Οι 

̟ροσφορές ̟ου φτάνουν στην υ̟ηρεσία µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ̟αραλαµβάνονται µε α̟όδειξη, δεν 

α̟οσφραγίζονται αλλά ̟αραδίδονται στο αρµόδιο όργανο ̟ρο της εκ̟νοής της ̟ροθεσµίας, ό̟ως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 4. Οι ̟ροσφορές ̟ου είτε υ̟οβλήθηκαν µετά α̟ό την καθορισµένη καταληκτική 

ηµεροµηνία, είτε ταχυδροµήθηκαν αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή ε̟ιστρέφονται ως 

εκ̟ρόθεσµες χωρίς να α̟οσφραγισθούν. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υ̟οχρεούται να ̟αραλάβει ο̟οιονδή̟οτε 

φάκελο ή έγγραφο α̟ό ο̟οιοδή̟οτε ταχυδροµικό κατάστηµα ή άλλη υ̟ηρεσία, ακόµη και αν ειδο̟οιηθεί 

εγκαίρως. 

Ο φάκελος Προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου α̟οτελείται α̟ό δύο ξεχωριστούς φακέλους, οι ο̟οίοι θα 

̟εριέχουν ο µεν ̟ρώτος 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 3ης 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 για την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας υ̟ολογισµού ογκοµετρικών και 

̟ροσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών ε̟ιφανειών για τη σύνταξη µέρους των ∆ιαχειριστικών 

Μελετών των ∆ηµόσιων ∆ασικών Συµ̟λεγµάτων: α) ΚΟΤΥΛΗΣ ̟εριόδου  2018-2027 και β) ΕΧΙΝΟΥ 



̟εριόδου 2019-2028, του ..………………………… (ονοµατε̟ώνυµο συµµετέχοντα)», ………..………………….(η 

̟λήρης ε̟αγγελµατική διεύθυνση - οδός, αριθµός, Τ.Κ., ̟όλη, τηλέφωνο, fax και email)» 

 

Ο φάκελος ̟ου ̟εριέχει την οικονοµική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να είναι, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, σφραγισµένος. 

Το έντυ̟ο της Οικονοµικής Προσφοράς υ̟ογράφεται καταλλήλως και µονογράφεται ανά φύλλο. Η 

οικονοµική ̟ροσφορά ̟ου υ̟οβάλλεται α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά είτε α̟ό 

όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ο τους νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. Η οικονοµική ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της τιµής της 

µονάδας (δοκιµαστικής ε̟ιφάνειας) του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 

4412/2016 και η ̟ροσφερόµενη έκ̟τωση αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ακέραιες εκατοστιαίες 

µονάδες. 

Α̟οκλείονται διαγωνιζόµενοι ̟ου δεν συµ̟ληρώνουν ουσιώδες µέρος των στοιχείων της ̟ροσφοράς. 

 

Ο χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς ορίζεται σε έξι (6) µήνες α̟ό την ε̟όµενη της διαδικασίας λήψης 

̟ροσφορών, δηλ. έως 3 Μαΐου 2017.  

Μειοδότης θα κριθεί ο συµµετέχων µε το µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης, εφόσον δεν συντρέχει λόγος 

α̟όρριψης της ̟ροσφοράς και αυτή κριθεί συµφέρουσα ̟ρος το ∆ηµόσιο.  

Η υ̟οβολή ̟ροσφοράς σηµαίνει ότι ο συµµετέχων είναι α̟ολύτως ενήµερος της φύσης και των το̟οθεσιών 

των εργασιών, των γενικών και το̟ικών συνθηκών, οι ο̟οίες µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο δύναται να ε̟ηρεάσουν 

τις εργασίες, την ̟ρόοδο και το κόστος αυτών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ̟ροσφορές ̟αραλαµβάνονται, οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, 

µονογράφονται και  καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσης τους σε ̟ρακτικό α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή 

διαγωνισµού. 

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της ̟αραλαβής των ̟ροσφορών και την καταγραφή των δικαιολογητικών 

συµµετοχής ακολουθεί η α̟οσφράγιση των οικονοµικών ̟ροσφορών και η ανακοίνωση στοιχείων τους, τα 

ο̟οία ε̟ίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω ̟ρακτικό. 

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

τουλάχιστον τις δέκα (10) ̟ρώτες ̟ροσφορές κατά τη σειρά µειοδοσίας τους. 

Η ̟ρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα ̟ου υ̟οβλήθηκαν στο διαγωνισµό καθώς και η λήψη 

φωτοαντιγράφων µε δα̟άνες τους, είναι ε̟ιτρε̟τή κατά τη διαδικασία και υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 

5 του Ν. 2690/1999.  

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών και τη σύνταξη του σχετικού ̟ρακτικού η ε̟ιτρο̟ή µε αιτιολογηµένη 

εισήγησή της ̟ροτείνει την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος και υ̟οβάλλει το φάκελο στην αναθέτουσα αρχή, 

η ο̟οία εγκρίνει το α̟οτέλεσµα και εκδίδει α̟όφαση ανάδειξης «Προσωρινού Αναδόχου». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί αµέσως την α̟όφαση ανάδειξης «Προσωρινού Αναδόχου», µαζί µε 

αντίγραφο όλων των ̟ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών σε κάθε 

̟ροσφέροντα εκτός α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο, µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο ό̟ως µε τηλεοµοιοτυ̟ία, 

ηλεκρτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.̟ ε̟ί α̟οδείξει.  



Η ̟ροθεσµία άσκησης ενστάσεων είναι ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης 

στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 127 ̟αρ.2 του Ν .4412/2016. Οι ενστάσεις 

υ̟οβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή α̟ευθύνονται όµως στην Προϊσταµένη Αρχή, στην ο̟οία 

διαβιβάζονται µε σχετική γνωµοδότηση της ε̟ιτρο̟ής, ̟ρος εξέταση και έκδοση α̟όφασης. 

Μετά την ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ενστάσεων η αναθέτουσα αρχή ειδο̟οιεί εγγράφως τον 

̟ροσφέροντα, ο ο̟οίος αναδείχθηκε «̟ροσωρινός ανάδοχος», να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας, εντός 10 

ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα ̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα ̟ου 

εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014  όλων των δικαιολογητικών ̟ου 

α̟οδεικνύουν τα όσα ο συµµετέχων έχει δηλώσει κατά τη διαδικασία της υ̟οβολής των ̟ροσφορών αλλά και 

όσα το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 ορίζει.    

Τα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο ο̟οίος ̟αραδίδεται εµ̟ρόθεσµα στο αρµόδιο 

όργανο αξιολόγησης. Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά 

̟ου υ̟οβλήθηκαν, ̟αρέχεται ̟ροθεσµία στον ̟ροσωρινό ανάδοχο να τα ̟ροσκοµίσει ή να τα συµ̟ληρώσει 

εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σε αυτόν. 

Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ̟ρακτικού α̟ό το 

αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το ο̟οίο διαβιβάζει το φάκελο στην αναθέτουσα αρχή για λήψη α̟όφασης 

είτε για κήρυξη του ̟ροσωρινού αναδόχου ως εκ̟τώτου είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. 

Σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις όσοι υ̟έβαλαν ̟αραδεκτές ̟ροσφορές λαµβάνουν γνώση 

των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν. 

 Η κατακυρωτική α̟όφαση κοινο̟οιείται στον ανάδοχο ο ο̟οίος και ̟ροσκαλείται να ̟ροσέλθει εντός είκοσι 

(20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής ̟ρόσκλησης, για την υ̟ογραφή της σύµβασης 

̟ροσκοµίζοντας  «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της ο̟οίας καθορίζεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της αξίας 

της σύµβασης εκτός ΦΠΑ . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ε̟έλευση των έννοµων α̟οτελεσµάτων της α̟όφασης κατακύρωσης, ακολουθεί η υ̟ογραφή του 

συµφωνητικού της Υ̟ηρεσίας µε τον ανάδοχο. Η υ̟ογραφή του συµφωνητικού έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το συµφωνητικό , µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται στο άρθρο 

10 της ̟αρούσας κηρύσσεται έκ̟τωτος και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως 

ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν 

̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η λύση της σύµβασης ε̟έρχεται στις ̟αρακάτω ̟ερι̟τώσεις: 

1. Παράβαση των όρων της σύµβασης 

2. Περικο̟ή των σχετικών οικονοµικών ̟ιστώσεων  

3. Αναστολή των εργασιών α̟ό την Υ̟ηρεσία 

 

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

α̟αίτηση υ̟έρ του αναδόχου. Ο µειοδότης ̟ου θα αναδειχθεί, ̟αραιτείται α̟ό κάθε αξίωση όταν και εφόσον 

ε̟έλθουν α̟ρόβλε̟τες µεταβολές των οικονοµικών συνθηκών κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού 

Κώδικα. 

 



ΑΡΘΡΟ 13 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Η εκτέλεση όλων των εργασιών της βοηθητικής εργασίας, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στην Τεχνική έκθεση, θα 

γίνει µε συνεργεία ̟ου θα συγκροτηθούν µε µέριµνα του αναδόχου. Τα συνεργεία θα είναι στελεχωµένα µε 

ε̟αρκές και εξειδικευµένο ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό και θα είναι της α̟όλυτης έγκρισης της Υ̟ηρεσίας. Η 

τεχνική του κατάρτιση και η α̟όδοσή του θα ελέγχονται α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα, ο ο̟οίος θα ε̟ιβάλλει την 

αντικατάστασή του, σε ̟ερί̟τωση ακαταλληλότητας.  

Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ασφαλίζει το ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟ασχολεί σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις. 

 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στη λήψη όλων των ε̟ιβαλλοµένων ̟ρολη̟τικών µέτρων κατά των ατυχηµάτων 

και ρητά συνοµολογείται ότι για τυχόν ατύχηµα στο ̟ροσω̟ικό ή ε̟ί ̟αντός τρίτου ̟ροσώ̟ου ή ̟ράγµατος, 

ακέραια την ευθύνη φέρει αυτός, ο ο̟οίος αναλαµβάνει και την ευθύνη κάθε α̟οζηµίωσης. 

 

Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση, σύµφωνα τις έγγραφες οδηγίες και τις 

εγκεκριµένες ̟ροδιαγραφές να εφαρµόσει αυτά ̟ου αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση και στο Τιµολόγιο. 

Ο̟οιαδή̟οτε διαφωνία του ε̟ιβλέ̟οντα και του αναδόχου, ε̟ιλαµβάνεται ύστερα α̟ό αίτηση του δεύτερου, 

ο ̟ροϊστάµενος της Υ̟ηρεσίας, ̟ου εκδίδει α̟όφαση η ο̟οία κοινο̟οιείται ο̟ωσδή̟οτε στον εργολάβο. Η 

Υ̟ηρεσία ε̟ιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωµα ελέγχου της εργασίας ό̟οτε θεωρήσει αυτό α̟αραίτητο. 

 

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

Περιλαµβάνουν όλες τις α̟αραίτητες δα̟άνες για την ̟λήρη εκτέλεση της εργασίας, καλύ̟τουν όλες τις 

δα̟άνες του αναδόχου, άµεσες και έµµεσες και α̟οτελούν ̟λήρη α̟οζηµίωση του αναδόχου για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

 

Κάθε δα̟άνη ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί ο Ανάδοχος για την α̟όκτηση ή ανα̟αραγωγή των χορηγηθέντων α̟ό την 

Υ̟ηρεσία στοιχείων ̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, βαρύνουν αυτόν. 

Παράλειψη του αναδόχου ̟ρος ενηµέρωση του, µε κάθε δυνατή ̟ληροφορία, ̟ου αφορά τους όρους της 

σύµβασης, δεν α̟αλλάσσει αυτόν της ευθύνης για την ̟λήρη συµµόρφωση ̟ρος τις συµβατικές υ̟οχρεώσεις 

του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η συνολική ̟ροθεσµία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες και αρχίζει α̟ό την 

ηµέρα υ̟ογραφής της σύµβασης. Εφόσον ̟ροκύψουν λόγοι ̟ου το ε̟ιβάλλουν, η έναρξη του 

̟αρα̟άνω χρονικού διαστήµατος µ̟ορεί να διαφορο̟οιείται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της 

σύµβασης, και να το̟οθετείται σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή η ο̟οία όµως ̟ρέ̟ει 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 δα̟άνης ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει στην υ̟ηρεσία τα ̟αρακάτω: 

α.- Τιµολόγιο 

α.- Πιστο̟οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  

β.- Πιστο̟οιητικό φορολογικής ενηµερότητας 

γ.- Βεβαίωση της αρµοδίας ∆ΟΥ για την εκ̟λήρωση  των υ̟οχρεώσεων του αναδόχου για τον ΦΠΑ σύµφωνα 

µε την 1102259/8357/0014 ΠΟΛ.: 1258 α̟ό 29-07-1993 α̟όφαση Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 



δ.- Α̟οδεικτικά καταβολής κρατήσεων   

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

 

∆εν θα καταβληθεί ̟ροκαταβολή στον ανάδοχο. 

 

Ξάνθη, 13 Οκτωβρίου 2016 

 

Η Συντάκτρια 

 

ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
Γεωτεχνικός-∆ασολόγος  

µε Α΄βαθµό 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  ∆ασάρχης Ξάνθης 

 

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 
Γεωτεχνικός-∆ασολόγος  

 µε Α΄ βαθµό 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. Πρωτ. 12824/2010-2016 α̟όφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης 

 
Ξάνθη,  20 Οκτωβρίου 2016 

Ο Εκτελών Καθήκοντα ∆ιευθυντή ∆ασών Ξάνθης 
 
 
 
 
 
 

 




