
 

 
 

Το  Δασαρχείο Ξάνθης 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
 

συνοπτικό  διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ  ¨ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΚΙΜΜΕΡΙΑ¨». 

 
Προϋπολογισμού  44.800,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  

α) του ΠΔ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», 

β) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

γ) του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσία κατασκευής δημοσίων έργων 
(ΚΔΕ)» όπως ισχύει σήμερα και  

δ) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

κκ αα λλ εε ίί   

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

 

           

 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ 
      ¨ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΚΙΜΜΕΡΙΑ¨» 
 
 
 
44.800,00 ΕΥΡΩ 
 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016  
της ΣΑΕ 584 – Έργο 2015ΣΕ58400003 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
 
  

  

    
 

 
ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ      

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 
 
1.1  Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: το Δασαρχείο Ξάνθης 
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: το Δασαρχείο Ξάνθης 
 
1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης που έχει έδρα την Ξάνθη. 
 

Οδός  : Διοικητήριο 
Ταχ.Κωδ. : 67133 
Τηλ. : 2541066010 
Telefax : 2541022115 
E-mail : ddas-xan@damt.gov.gr 

 
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το 
στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 
1.4 Αναθέτουσα Αρχή / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι το               

Δασαρχείο Ξάνθης. 
 
1.5  «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι ο οικονομικός φορέας που έχει το εκ του νόμου 

δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στον παρών διαγωνισμό.  
«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε οικονομικός φορέας ή Ενώσεις αυτών που 
έχει υποβάλει προσφορά στον παρών διαγωνισμό. 
«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι o οικονομικός φορέας που συνάπτει σύμβαση 
εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.  
 
 

Άρθρο 2: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 

- Του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως κάθε φορά ισχύει 
- Του Ν.998/79 « Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

χώρας» όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
- Του Π.Δ. 437/1981 « Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων», όπως  ισχύει. 
- Του Π.Δ. 146/1988 «Περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας»  
- Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως ισχύει σήμερα. 
- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- 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.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς 
ανάθεση και εκτέλεση εργασιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 



 

 
Άρθρο 3: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 
   
 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία 

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

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
 

Άρθρο 4: Παραλαβή τευχών  
 
4.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από το Δασαρχείο Ξάνθης, Αδριανουπόλεως 
4, Ξάνθη , Πληροφορίες κ Καψάλη Σταυρούλα Δασαρχείου Ξάνθης τηλ.: 
2313309009 &  2541026500 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αναθέτουσα αρχή 
που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016  

 Για την παραλαβή των τευχών, η αναθέτουσα αρχή δεν επιβάλλει στους 
οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της 
δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. 

4.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να 
λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κ.λ.π., στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

 
 
Άρθρο 5: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 8η  Νοεμβρίου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., 
(ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό) 
στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, 
θα επαναληφθεί στις 15 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ, στον ίδιο 
τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία θα μετατεθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
απόφαση της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα κοινοποιηθεί με ΦΑΞ ή e-mail, πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς 
φορείς έλαβαν τα τεύχη της Διακήρυξης. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να 
ορισθεί και νέα ημερομηνία. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, θα 
διεξαχθεί  επαναληπτικός διαγωνισμός. 

 



 

 
Άρθρο 6: Δημοσιοποίηση 
 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 
121 του Ν.4412/16, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου 
(Α.Δ.Α.Μ), στο Διαδίκτυο στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό 
διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α) καθώς και με ανάρτηση της παρούσας και περίληψη 
αυτής, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, μέσω 
της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης προς 
δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού. 

 
 
Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών-Χρόνος και τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 

7.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
υποβάλλουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού (αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του αρθρ. 
221 του Ν.4412/2016) εντός της προθεσμίας (ημερομηνία) που ορίζεται στο άρθρο 5 
της παρούσης, την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά  
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος του έργου, 
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 

ή αιτήσεων συμμετοχής), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 24 και 25 της 
παρούσας.  
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο επί 
αποδείξει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσης, για την αποσφράγιση. 
 

7.2  Ο φάκελος προσφοράς, με την ένδειξη «Προσφορά», αποτελείται από δύο 
ξεχωριστούς φακέλους: α) τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και β) τον φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Οι φάκελοι θα αναγράφουν 
στο εξωτερικό τους  επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 7.1.  

                   Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται 
κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των 
υποψηφίων. 

                   Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  
Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης. Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του 
τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 
και συμπληρώνουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς ολογράφως και 
αριθμητικώς το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από την αναθέτουσα αρχή. 
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται και μονογράφεται ανά 
φύλλο από τον οικονομικό φορέα. Όταν υποβάλλεται από ένωση οικονομικών 
φορέων υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.   

 
7. 3 Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζόμενου:  
 σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός 

οικονομικός φορέας  
 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος του οικονομικού φορέα  



 

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής 
της,   

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
 σε περίπτωση Ένωση Οικονομικών φορέων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος 

(που πρέπει να είναι ένας εκ των οικονομικών φορέων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) είτε β) όλοι οι οικονομικοί φορείς μαζί, ο 
καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

 
7.4           Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θεωρούνται ως μη κανονικές και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
  
 
 Άρθρο 8: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 
(άρθρο 97 του Ν.4412/2016 ) για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 
Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

 
Άρθρο 9: Υποβολή προσφορών - Αποσφράγιση και αξιολόγησή τους 
 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συνέρχεται σε Δημόσια συνεδρίαση, 
και παραλαβής των, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που 
έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή, λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

 Η  Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους 
φακέλους προσφοράς. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά 
σειρά κατάθεσης τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, στο οποίο ειδικότερα 
αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και 
κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που απαιτούνται στην Διακήρυξη (άρθρο 26 της παρούσης). Όλοι οι 
φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους, όπως καταχωρήθηκαν 
στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου και ακολουθεί η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους 
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ελέγχονται την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι 
δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται 
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται 
σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που, ανακοινώνεται με 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Η διαδικασία της αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών καταχωρείται στο 
πρακτικό της Επιτροπής που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση του έργου, βάσει 
των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στην Διακήρυξη και το υποβάλλει στην 
Αναθέτουσα αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του 



 

διαγωνισμού και ανάδειξης «Προσωρινού Αναδόχου» του έργου,  την οποία κοινοποιεί 
σε κάθε προσφέροντα. 

 
 
Άρθρο 10: Άσκηση ενστάσεων 

Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού χωρεί ένσταση 
(αρθρ. 127 του Ν. 4412/2016), η προθεσμία άσκησης της οποίας, είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος σε κάθε 
προσφέροντα. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή απευθύνονται 
στην Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται με σχετική γνωμοδότηση της 
επιτροπής, προς εξέταση και έκδοση απόφασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο προς εξέταση και έκδοση απόφασης.  
 
 

Άρθρο 11: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών-Κατακύρωση και σύναψη Σύμβασης 
 

 Μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα, ο οποίος αναδείχθηκε «προσωρινός ανάδοχος», να 
υποβάλει εντός προθεσμίας 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 την Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στην 
αναθέτουσα αρχή για λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης( παρ. 3,4 και 5, αρθρ. 103  του Ν. 
4412/2016). Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

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, επί αποδείξει. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων (άρθρο 105 του Ν.4412/2016) 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 , εντός 
20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης 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. Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 12: Γλώσσα διαδικασίας 
 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε 
η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας 
«Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το 
Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των 
εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο 
είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των 
διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 
υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

 
Άρθρο 13: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
 Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016 της ΣΑΕ 

584 – Έργο 2015ΣΕ58400003 «Αντιπυρική προστασία δασών και δασικών 
εκτάσεων», σύμφωνα με την αριθμ. 142249/3115/27-6-2016 Απόφαση Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστσίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την αριθμ.7656/30-6-2016 Απόφαση Δ/νσης 
Δασών Ξάνθης.  

 
 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016  και το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε 
EΥΡΩ. 

 
Άρθρο 14: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

 
 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για 

τον διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 
Άρθρο 15: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

 

Άρθρο 16: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

16.1 Τίτλος του έργου 
 

 Ο τίτλος του έργου είναι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ  ¨ΠΑΝΟΡΑΜΑ – 
ΚΙΜΜΕΡΙΑ¨». 

 
16.2 Προϋπολογισμός του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 44.800,00 ευρώ και 
αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών:  26.213,64 ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 4.718,46 ευρώ 
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 4.639,82 
ευρώ Αναθεώρηση: 557,11 ευρώ 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 8.670,97  ευρώ  
 

 

16.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου βρίσκεται στο δασόδρομο (βασικό άξονα του δασικού 
οδικού δικτύου) που διασχίζει το περιαστικό δάσος της πόλεως Ξάνθης και συνδέει την 
πόλη της Ξάνθης με τον οικισμό των Κιμμερίων και στο σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 
x:573027 y: 4557497,  που ο δασόδρομος διασχίζει το ρέμα του Πολυτεχνείου Ξάνθης. 
Διαχειριστικά εκτείνεται εντός των ορίων του Δασικού Συμπλέγματος Γέρακα – Ξάνθης – 
Κιμμερίων, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ασκεί  και τη διαχείριση τους 
εκτός περιοχής NATURA και εκτός οικισμών                  

 
16.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Ο σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση της βατότητας και η δυνατότητα προσπέλασης 
του Δασοδρόμου ¨ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΚΙΜΜΕΡΙΑ», για την αντιπυρική προστασία της 
πόλεως Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής και η δυνατότητα πρόσβασης και 
επέμβασης στο περιαστικό δάσος σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς διασχίζει αυτό 
κατά μήκος από ανατολή προς δύση και οδηγεί – συνδέει  5 υδατοδεξαμενές  
αντιπυρικής προστασίας. 
Στο σημείο που ο δασόδρομος διασχίζει το ρέμα του Πολυτεχνείου (συντεταγμένες ΕΓΣΑ 
x: 573027 y: 4557497) υπάρχει διπλός σωληνωτός αγωγός, ο  οποίος όμως δεν επαρκεί 
για να παροχετεύσει με ασφάλεια τις ποσότητες των υδάτων που εμφανίζονται όταν 
υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα τα επιπλέοντα ύδατα να 
υπερπηδούν τον δρόμο και να κατακλύζουν το κατάστρωμα αυτού, προκαλώντας 
σημαντικές ζημιές σε αυτόν, σε βαθμό τέτοιο που συχνά να καθίσταται  
απροσπέλαστος και επικίνδυνος.   
Για την καλύτερη παροχέτευση των υδάτων του ρέμματος προτείνεται η κατασκευή 
κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 3,00 x 2,00 μέτρων στη θέση που υπάρχει διπλός 
σωληνωτός αγωγός, ο οποίος θα καθαιρεθεί.  
Με την κατασκευή του κυβοειδούς οχετού επιδιώκεται η παροχέτευση όλων των υδάτων 
που προέρχονται τόσο από το ρέμα που βρίσκεται στα ανάντη του τεχνικού όσο και 
των υδάτων του καταστρώματος. 
Θα γίνει εκβάθυνση του ρέματος κατά θέσεις για την ομαλοποίηση της ροής των 
υδάτων και θα κατασκευαστεί εντός αυτού χαμηλό φράγμα για την μείωση της 
ταχύτητας των υδάτων που εισέρχονται στον οχετό, την συγκράτηση των φερτών 
υλικών και την αντιπλημμυρική προστασία του Οικισμού των Κιμμερίων. 
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συντήρηση – ισοπέδωση του καταστρώματος, 
καθαρισμό της τάφρου αποχέτευσης και άρση των καταπτώσεων με μηχανήματα 
(ισοπεδωτήρα – διαμορφωτήρα, εκσκαφέα, φορτωτή κλπ) σε όλο το μήκος του 
δρόμου από την Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμού έως τον Οικισμό Κιμμερίων. 
 
 
 



 

Οι εργασίες που προτείνονται είναι οι εξής:  
 
 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεματών  
 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε  
 κάθε είδους έδαφος  
 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος 
 Κατασκευή επιχωμάτων 
 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρέματων 
 Ισοπέδωση Καταστρώματος 
 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m 
 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από  
 σκυρόδεμα C12/15 
 Κατασκευή κιβωτοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 
 Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέματος- Μόνωση  

 
Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016) κατά την οποία  οι 
συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται 
να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να 
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 
α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά 
τεύχη. 
β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του 
έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα 
εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
γ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
δ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 
σύμβαση. 
ε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης 
ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της 
δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη 
μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο 
μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των 
προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα 
εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της 
σύμβασης. 

 
Άρθρο 17: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μηνες και αρχίζει 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
 
Άρθρο 18: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου -Υποβολή οικονομικών προσφορών 
 
18.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «Συνοπτικό Διαγωνισμό» σύμφωνα με το 

άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και με το άρθρο 8 του ΠΔ. 437/81 «Περί μελέτης και 
εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων». 

  
18.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/2016.  
 
 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 
Άρθρο 19: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 



 

Άρθρο 20: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
 
 Εγγύηση συμμετοχής από τους προσφέροντες δεν απαιτείται (περ. α, παρ. 1 του 

αρθρ. 72 του Ν.4412/2016) 
 
Άρθρο 21: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
21.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρ. 150 

παρ. 3 και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. 
 Η προκαταβολή αυτή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του ολικού 
ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)  
 

21.1         Δεν  προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.  
 
Άρθρο 22: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή 
του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύμβασης, υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της 
έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν 
αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση 
του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του 
έργου.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον 
φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα ακόλουθα 
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την 
οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε 
(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 



 

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

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 

 
Άρθρο 23: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
  

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
23.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΔΟ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και 
άνω και για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, 
στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ1, 
αναλόγου τάξης (παρ.3 αρθρ. 7 Π.Δ. 146/1988). 

α2. Εργοληπτών κατόχων Ειδικού πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) Α΄ και 
Β΄ τάξης (άρθρο 16 ΠΔ 437/81). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την 
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

23.2  Ενώσεις Οικονομικών φορέων  των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους2, υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν 4412/2016. 

  
Άρθρο 24: Λόγοι αποκλεισμού –Κριτήρια επιλογής 
 
24.1  Κάθε Οικονομικός φορέας ή κάθε Ένωση οικονομικών Φορέων, που μετέχει στον 

διαγωνισμό, αποκλείεται από αυτόν, όταν αποδεικνύεται με την επαλήθευση που 
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα 
αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους λόγους των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. 

24.2  Τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016 αφορούν: 
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των 

οικονομικών φορέων ή σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο 
άρθρο 24 της παρούσης και 

 β)  την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων οι  οποίοι θα πρέπει 
να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για 
να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

  
 

Άρθρο 25: Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
 
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Ένωσης οικονομικών Φορέων  πρέπει να υποβάλλει: 

α. Υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

                                                        
1 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 

δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 
και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

2 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να 
κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 



 

τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 

 
β. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πιστοποιητικό 

εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 24 της παρούσης.  

 Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 
καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της παρούσης. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 3 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

γ Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη που υπογράφεται από τον συμμετέχων στον διαγωνισμό, ότι πληροί τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 24.2 β  τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 76, του Ν. 4412/2016. 

δ. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης του προσώπου που υποβάλλει την προσφορά 

ε. Παραστατικά εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με εκπρόσωπο. 
Στις περιπτώσεις ένωσης οικονομικών φορέων τα υπ΄αριθμ. (α) και (γ) δικαιολογητικά 
υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
 

Άρθρο 26: Φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» 

 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Ένωσης οικονομικών Φορέων 
και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν 
συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών). Επίσης, εφόσον λείπουν, 
συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα 
ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   
 
Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
 
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος 
των στοιχείων της προσφοράς τους.  
 
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (αρθρο 125 του Ν.4412/2016)  ολογράφως και 
αριθμητικώς.   
 
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής.  
 

 Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές 
μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα 
αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει 
τα σφάλματα 
  

                                                        
3 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  



 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

Άρθρο 27: Διάφορες ρυθμίσεις  
 

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 142249/3115/27-6-2016 Απόφαση Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστσίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την αριθμ.7656/30-6-2016 Απόφαση Δ/νσης Δασών 
Ξάνθης,  

 
 

Ξάνθη   13 - 10 - 2016 
 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Συντάκτρια 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δασάρχης Ξάνθης  

 
 

Κωνσταντινίδου Μαγδαληνή 
Δασοπόνος με Β΄ βαθμό 

 

  
 

Μήλιος Χρήστος 
Γεωτεχνικός - Δασολόγος 

με Α΄ βαθμό 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ.  12822/17-10-2016  Απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης. 

 




