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Κομοτηνή  18 Νοεμβρίου 2016 

Αριθ. Πρωτ:  19610 

 
 
        

ΠΡΟΣ: Όπως στον Π.Α. 

                                                                                                                             
ΘΕΜΑ : «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης – συγγραφής υπο-

χρεώσεων και των υπολοίπων τευχών δημοπράτησης». 
                 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Έχοντας  υπόψη  : 
1. Τις διατάξεις  του Ν.3200/55 (ΦΕΚ Α΄ 289),  «Περί διοικητικής  αποκεντρώσεως» όπως τροποποιή-

θηκαν και συμπληρώθηκαν το Ν.Δ.532/70 «Περί συμπληρώσεως  των διατάξεων διοικητικής αποκεντρώσε-
ως» καθώς και αυτές των διαταγμάτων 709/70, 192/72, 332/83 και 94/93 «περί καθορισμού αρμοδιοτή-
των». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 (ΦΕΚ Α΄289), «Περί Προστασίας Δασών  και  Δασικών εν γένει   εκτά-
σεων  της χώρας». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ Α΄ 153), «περί συμπληρώσεως διατάξεων για τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α΄ 107), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας 
κ.τ.λ.».  

5. Τις διατάξεις του  Ν. 3669/2008,  (ΦΕΚ Α΄ 116),  «Περί κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της  Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις  του Ν. 3861/2010, (ΦΕΚ Α΄ 112),  « Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο, «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 204), «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων 
συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ. Α΄ 147), «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπη-
ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ 25/ ΕΕ)», όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις  του άρθρου 222 του  Ν.Δ 86/1969  (ΦΕΚ Α΄7), «Περί Δασικού Κώδικα». 
11. Το Π.Δ. 142/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 235), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και 

Θράκης», με τις οποίες η Υπηρεσία μας υπάχθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης. 
12. Το Π.Δ. 146/88 (ΦΕΚ Α΄ 65), «Περί οργάνων  που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν και  ειδικές ρυθμί-

σεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ». 
13. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 437/81, (ΦΕΚ Α΄120),  «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων». 
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14. Τη με αριθ. 99386/18-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄18-11-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης, περί « Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων ¨Με εντολή Γενικού Γραμματέα¨  στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 3105/τ.Β΄/18-11-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Το αριθ. πρωτ. 9050/25-06-2015 αίτημα της υπηρεσίας μας, για τη χορήγηση σχετικών πιστώσεων, 
για την ολοκλήρωση των εργασιών σύνταξης των, δι΄ αυτεπιστασίας, συντασσόμενων διαχειριστικών μελε-
τών.  

16. Τη με αριθ. 107516/1983/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, 
«Ορισμός υποέργων της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Α.Δ.Μ.-Θ.» με Κ.Α.Ε. 2016ΜΠ03100002 της ΣΑΜΠ 031 και έγκριση διάθεσης 
πίστωσης». 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Εγκρίνουμε τους όρους της σχετικής διακήρυξης – συγγραφής υποχρεώσεων της εργασίας: «Βοη-
θητική εργασία υπολογισμού του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου, µε τη λήψη δοκιμαστικών 
επιφανειών και περιγραφής των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, σε τμήμα του Δημοσίου 
Δασικού Συμπλέγματος «Κέχρου - Ν. Σάντας - Αρριανών - Φιλλύρας»  της Π.Ε. Ροδόπης, προκειμένου να συ-
νταχθεί μέρος της αντίστοιχης  Διαχειριστικής Μελέτης, για τη διαχειριστική περίοδο 2015-2024», η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,  καθώς και τα παρακάτω τεύχη δημοπράτησης: 

1.1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
1.2 Τιμολόγιο Μελέτης. 
1.3 Τεχνική Έκθεση. 
1.4 Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. 
 
2. Εγκρίνουμε την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου, για την εκτέλεση της 

εργασίας: «Βοηθητική εργασία υπολογισμού του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου, µε τη λήψη 
δοκιμαστικών επιφανειών και περιγραφής των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, σε τμήμα 
του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Κέχρου - Ν. Σάντας - Αρριανών - Φιλλύρας»  της Π.Ε. Ροδόπης, προ-
κειμένου να συνταχθεί μέρος της αντίστοιχης  Διαχειριστικής Μελέτης, για τη διαχειριστική περίοδο  2015-
2024». 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΜΠ 031 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης με ΚΑΕ 2016ΜΠ03100002, υποέργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΛΗΜ-
ΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2016» του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΑΣ Α.Δ.Μ.-Θ.» και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 22.984,85€   με Φ.Π.Α.                                                                                                            
                                                                 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
 

ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
MSc ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΠΡΟΣ:  1. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ. 
             2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ. 
             3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΕΝΤΑΥΘΑ. 
 
ΚΟΙΝ.: Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Λ. Γεωργικής Σχολής 46, 
             Τ.Θ. 22487, Τ.Κ. 551 02, Φοίνικας – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

 
  
          
   
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης 
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου, για την εκτέλεση της εργασίας:  
«Βοηθητική εργασία υπολογισμού του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου, µε τη λήψη δοκι-
μαστικών επιφανειών και περιγραφής των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, σε τμήμα 
του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Κέχρου - Ν. Σάντας - Αρριανών - Φιλλύρας»  της Π.Ε. Ροδόπης, 
προκειμένου να συνταχθεί μέρος της αντίστοιχης  Διαχειριστικής Μελέτης, για τη διαχειριστική περίοδο  
2015-2024». 

 
  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Θ.». 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 
 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Ε 2016ΜΠ03100 002 της ΣΑΜΠ 031 
 

ΥΨΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 23.000,00 €. 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΗΜΗΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ / 3ο ΧΛΜ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.984,85 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (24%).  
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η παρούσα διακήρυξη - συγγραφή υποχρεώσεων, αφορά τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
µε την υποβολή οικονοµικής προσφοράς, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί της τιμής μονάδας του τιμολο-
γίου της τεχνικής έκθεσης, σε συμπληρωμένο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας µας, για την εκτέλεση της 
εργασίας: «Βοηθητική εργασία υπολογισμού του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου, µε τη λήψη 
δοκιμαστικών επιφανειών και περιγραφής των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, σε τμήμα 
του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Κέχρου - Ν. Σάντας - Αρριανών - Φιλλύρας»  της Π.Ε. Ροδόπης, προ-
κειμένου να συνταχθεί μέρος της αντίστοιχης  Διαχειριστικής Μελέτης, για τη διαχειριστική περίοδο  2015-
2024». 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση, µε μέριμνα του αναδόχου, όλων των προβλεπόμενων εργα-
σιών:  

α) για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου, µε τη λήψη δοκιμαστικών επι-
φανειών και τη χρησιμοποίηση των εξισώσεων του παραρτήματος Α΄ της αριθ. 74579/ 3022/11-07-1991 
απόφασης Υπ.Γε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει  και  

β) για την περιγραφή των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, σε τμήμα του Δημοσίου Δα-
σικού Συμπλέγματος «Κέχρου - Ν. Σάντας - Αρριανών - Φιλλύρας»  της Π.Ε. Ροδόπης,  

προκειμένου να συνταχθεί μέρος της αντίστοιχης διαχειριστικής μελέτης, για τη διαχειριστική περίοδο  
2015-2024. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

πληρωμή των εργασιών, διέπονται από τα παρακάτω νομοθετήματα: 
1. Αριθ. 74579/3022/11-07-1991 απόφαση Υπ.Γε., περί ανάλυσης τιμών εργασιών εκπονήσεως δασο-

πονικών μελετών διαχείρισης δασών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Αριθ. 107516/1983/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, «Ορι-

σμός υποέργων της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Α.Δ.Μ.-Θ.» με Κ.Α.Ε. 2016ΜΠ03100002 της ΣΑΜΠ 031 και έγκριση διάθεσης 
πίστωσης». 

3. Αριθ. 99386/18-11-2014 (ΦΕΚ. 3105/Β΄18-11-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης, περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων ¨Με εντολή Γενικού Γραμματέα¨  στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 3105/τ.Β΄/18-11-2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4.   Ν.Δ 86/1969  (ΦΕΚ. Α΄ 7), «Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει. 
5. Π.∆. 437/1981 (ΦΕΚ. Α΄ 120), «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων». 
6. Π.∆. 146/1988, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων 

που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας». 
7. Π.Δ. 142/2010 ( ΦΕΚ. Α΄ 235), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θρά-

κης», όπως ισχύει. 
8. Ν. 998/79 (ΦΕΚ Α΄289), «Περί Προστασίας Δασών  και  Δασικών εν γένει   εκτάσεων  της χώρας». 
9. Ν. 3669/2008, Περί «Κύρωσης της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 

όπως ισχύει. 
10. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
11. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 204), «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κε-

ντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
12. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ. Α΄ 147), «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρ-

μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ 25/ ΕΕ)», όπως ισχύει. 
13. Οι εκδοθείσες, σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων, κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι 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 
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ανάθεση και εκτέλεση των προς ανάθεση και εκτέλεση εργασιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της βοηθητικής εργασίας εκτιμήθηκε σύμφωνα µε τις βασικές τιμές 
του Γ΄ τριμήνου 2012 (Πρακτικό Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων Γ΄ Τριμήνου 2012), 
την ανάλυση τιμών εργασιών εκπονήσεως δασοπονικών μελετών διαχείρισης δασών και τα αντίστοιχα 
άρθρα, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. 74579/3022/11-07-1991 απόφασης Υπ. Γεωργίας, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

     ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ευρώ / 
στρέμμα) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ευρώ) 

1. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΑΔΩΝ 

  

Σε δάσος σπερμοφυές και 
διφυές. 

5.Ι 12.913,10 στρέμματα 
δασοσκεπούς 
έκτασης 

0,58 7.489,60 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  
ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 
ΟΓΚΟΥ 

  

Για υψηλά δάση με δοκι-
μαστικές επιφάνειες και 
τη χρησιμοποίηση εξισώ-
σεων του παραρτήματος 
Α΄. 

6.ΙΙΙ 
 

55,00 στρέμματα 
δοκιμαστικής 
επιφάνειας 

74,47 
 

4.095,85 

Ομοίως για πρεμνοφυή 
δάση με δοκιμαστικές 
επιφάνειες. 

6.IV 112,00 στρέμμα δο-
κιμαστικής 
επιφάνειας 

62,06 6.950,72 

    

ΣΥΝΟΛΟ 18.536,17 

    

ΦΠΑ 24%   4.448,68 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.984,85 

 
Η εν λόγω βοηθητική εργασία αποτελεί δράση, που υλοποιείται στα πλαίσια του υποέργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΡΟΔΟΠΗΣ, ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», 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 εκτελεστεί µε τις ήδη διατεθείσες πιστώσεις, σύμφωνα µε την αριθ. 107516/1983/01-
09-2016 (ΑΔΑ 6ΥΣΒ7ΛΒ-3∆Υ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

 
3.2 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η εκτέλεση της βοηθητικής εργασίας αφορά τα εξής: 
α) Τη λήψη συνολικά εκατόν εξήντα επτά (167) δοκιμαστικών επιφανειών (∆.Ε.), εμβαδού ενός (1) 

στρέμματος η καθεμία, πενήντα πέντε (55) σε υψηλά δάση και εκατόν δώδεκα (112) σε πρεμνοφυή δάση, 
τον υπολογισμό, σε καθεμία από αυτές, των ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων, καθώς και την 
ψηφιακή και έντυπη επεξεργασία αυτών. Η λήψη των ∆.Ε. και ο υπολογισµός των ογκομετρικών και προσαυ-
ξητικών στοιχείων, θα γίνει σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση.  
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Ο αριθµός των δοκιμαστικών επιφανειών δύναται να αυξηθεί, ανάλογα µε την προσφέρουσα έκπτωση 
και µέχρι την κάλυψη του προϋπολογισμού.  

Τα ογκομετρικά και προσαυξητικά στοιχεία αφού υπολογισθούν, θα αναχθούν στην δοκιμαστική επι-
φάνεια, στην μονάδα επιφάνειας και στην συνολική επιφάνεια της συστάδας και θα συνταχθούν οι αντί-
στοιχοι πίνακες, οι οποίοι θα υποβληθούν, τόσο ψηφιακά, όσο και σε έντυπη μορφή. 

β) Την περιγραφή των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, για δασοσκεπή έκταση 
12.913,10 στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή: του δασικού τόπου, του εδάφους, της σύν-
θεσης της βλαστήσεως και των δασοπονικών ειδών, της δομής της συστάδας, της ποιότητας, του ύψους, της 
συνθέσεως και εξελίξεως του ξυλώδους κεφαλαίου, των σταθμικών τύπων, των υποεπιφανειών και τέλος τη 
διατύπωση προτάσεων, για τις κατά συστάδα δασοκομικές επεμβάσεις , το χρόνο υλοποίησης τους, κ.λπ. Οι 
τελικές προτάσεις θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Ροδόπης και μετά από έγκρισή της. 

Το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων θα συμπληρωθεί, για κάθε συστάδα, τόσο ψηφιακά, όσο και σε έ-
ντυπη μορφή, στο προβλεπόμενο Φύλλο Ειδικής Περιγραφής, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Τεχνική Έκθε-
ση, το οποίο θα δοθεί από τη Δ/νση Δασών Ροδόπης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί στις 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επί-
δοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, στο 3ο  χιλ. Κομοτηνής  - Αλεξανδρούπο-
λης στην Κομοτηνή, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, θα 
επαναληφθεί στις 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.µ., στον ίδιο τόπο, µε τους ίδιους ό-
ρους και χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

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

της παρούσας, θα διατίθενται από τη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, έως και τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 
14.00.  

 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 25310 23326.  
Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ Νικόλαος, κ. ΓΚΡΕΠΑ Μαρία. 
Ταχυδρομική διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Δ/νση Δασών Ροδόπης, 3ο χιλ. Κομοτηνής – Αλεξαν-

δρούπολης, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 - ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού δημοσιοποιείται: 
• στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ, σύµφωνα µε το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό διαδι-

κτυακής ανάρτησης Μητρώου (Α.∆.Α.Μ.), 
• στο διαδίκτυο στο  πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης 

(Α.∆.Α.), 
• στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, µέσω της ∆/νσης Πληροφορι-

κής και Επικοινωνιών, 
• στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
 

Τα συμβατικά τεύχη  είναι:   
  α)  η σύμβαση,   
  β)  η παρούσα διακήρυξη - συγγραφή  υποχρεώσεων,  
  γ)  η ανακοίνωση,  
  δ) η οικονομική προσφορά,  
  ε) το τιμολόγιο,  
στ) ο προϋπολογισμός,  
  ζ) η τεχνική έκθεση. 
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ΑΡΘΡΟ 7- ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Δασολόγοι, που κατέχουν βεβαίωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
Ειδικότητας Δασολόγου (σε ισχύ), από το ΓΕΩΤΕΕ, εγγεγραμμένοι ή µη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΥΠΟΔ. 
ΜΕΤ. & ΔΙΚ., βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.∆. 437/81. 

∆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 περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε, εξουσιοδοτημένο 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. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τα οποία θα περιέχονται σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο, με 

την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: 
1. Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας ∆ασολόγου (σε ισχύ), από το ΓΕΩΤΕΕ. 
2. Ενημερωμένη Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄ 75), με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογρα-

φής του υπογράφοντα αυτήν, ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκ-
δίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα και θα επιβεβαιώνεται από τον 
εκάστοτε συμμετέχοντα ότι αυτός πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Έχει εμπειρία στην εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών, υπολογισμού των ογκομετρικών και 
προσαυξητικών στοιχείων και περιγραφής των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, που απαι-
τούνται για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης και διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους, για να εκτελέσει τη σύμβαση εγκαίρως και σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

• 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 αποκλειστούν. 

• Πληρεί τα κριτήρια επιλογής, τα οποία καθορίζονται µε το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η παραπάνω Υ/∆, 

υποβάλλεται για κάθε οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στην ένωση. 
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου. 
4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν µε αντιπρόσωπό τους. 
Τα αριθ. (3) και (4) δικαιολογητικά, απαιτούνται στην περίπτωση της ιδιόχειρης υποβολής της προσφο-

ράς.  
Στις περιπτώσεις ένωσης οικονομικών φορέων τα αριθ. (1) και (2) δικαιολογητικά, υποβάλλονται για 

κάθε οικονοµικό φορέα, που συμμετέχει στην ένωση. 
Σε  περίπτωση   που,   στο   Φάκελο   των   δικαιολογητικών   δεν   περιέχονται   όλα   τα  προαναφε-

ρόμενα δικαιολογητικά, ο Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Για την έγκαιρη και παραδεκτή συμμετοχή στη διαδικασία, κάθε συμμετέχων πρέπει να καταθέσει το 
φάκελο προσφοράς εγκαίρως, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, στην επιτροπή του 
διαγωνισµού, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και συνε-
δριάζει στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης. 

Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να είναι:  
α) Είτε ιδιόχειρη και γίνεται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα ή το νόµιµο, για υποβολή-κατάθεση εκ-

πρόσωπό του, επισημαίνοντας ότι, απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων συμμετεχόντων από 
το ίδιο φυσικό πρόσωπο, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00.  

β) Είτε µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών, την 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00. Οι προσφορές που φτάνουν στην υπηρεσία 
µε οποιονδήποτε τρόπο, παραλαμβάνονται µε απόδειξη, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο 
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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 έφθα-
σαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες, χωρίς να αποσφραγισθούν. Η Αναθέ-
τουσα Αρχή δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφο, από οποιοδήποτε ταχυδρο-
μικό κατάστηµα ή άλλη υπηρεσία, ακόµη και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, κάθε διαγωνιζόμενου, αποτελείται από δύο ξεχωριστούς, σφραγισμένους 

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 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, για την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας υ-

πολογισμού του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου, µε τη λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και πε-
ριγραφής των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, σε τμήμα του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγμα-
τος «Κέχρου - Ν. Σάντας - Αρριανών - Φιλλύρας»  της Π.Ε. Ροδόπης, προκειμένου να συνταχθεί μέρος της 
αντίστοιχης  Διαχειριστικής Μελέτης, για τη διαχειριστική περίοδο  2015-2024, του 
……………....…………………………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα)», 
………..…………………………………………………………………………………………………..(η πλήρης επαγγελματική διεύθυν-
ση - 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 εξου-
σιοδοτημένου.  

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί της τιμής της μονάδας του 
τιμολογίου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 και οι οικονομικοί φορείς προ-
σφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό (%). Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική προ-
σφορά σε μορφότυπο, ο οποίος θα διατεθεί σε έντυπη μορφή από τη Δ/νση Δασών Ροδόπης. 

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 02 Ιουνίου 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 τοπο-

θεσιών των εργασιών, των γενικών και τοπικών συνθηκών, οι οποίες µε οποιοδήποτε τρόπο δύναται να ε-
πηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές παραλαμβάνονται, καταχωρούνται, κατά τη σειρά κατάθεσής τους, σε σχετικό πρακτικό 

της επιτροπής διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οι-
κονομικού φορέα, η τάξη και η κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση 
άλλων τυπικών προϋποθέσεων, που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.  

Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρα-
κτικό και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής. Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, που έχουν παραληφθεί. 
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Αµέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και την καταγραφή των δικαιολογητι-
κών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και η ανα-
κοίνωση των στοιχείων τους, το περιεχόμενο των οποίων καταχωρείται στο προαναφερόμενο, σχετικό πρα-
κτικό. 

Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής την ίδια ηµέρα και αν τούτο δεν καταστεί εφι-
κτό τουλάχιστον τις δέκα (10) πρώτες προσφορές, κατά τη σειρά μειοδοσίας τους. 

Η πρόσβαση των διαγωνιζόμενων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, καθώς και η λήψη 
φωτοαντιγράφων µε δαπάνες τους, είναι επιτρεπτή κατά τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 5 του Ν. 2690/1999, του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015 και του άρθρου 21 του Ν. 4412/2016. 

Μετά την αξιολόγηση των  προσφορών  και την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης 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 ανά-
δειξης «Προσωρινού Αναδόχου». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης «Προσωρινού Αναδόχου», μαζί µε α-
ντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέ-
ροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η προθεσμία άσκησης ενστάσεων είναι πέντε (5) ημέρες, από την κοινοποίηση της προβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/ 2016. Οι ενστάσεις υπο-
βάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 
221, 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 κατάθεσης της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγρά-
φως τον προσφέροντα, ο οποίος αναδείχθηκε «προσωρινός ανάδοχος», να υποβάλει εντός προθεσμίας δέ-
κα (10) ημερών, από την κοινοποίηση, σε αυτόν,  της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντί-
γραφα, που εκδίδονται σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητι-
κών,  που αποδεικνύουν τα όσα ο συμμετέχων έχει δηλώσει κατά τη διαδικασία της υποβολής των προσφο-
ρών, αλλά και όσα το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ορίζει. 

 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εκπρόθεσμα 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 συ-
μπληρώσει, εντός πέντε (5) ημερών, από την κοινοποίηση, σε αυτόν, σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

 
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 απόφα-
σης, είτε για κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για την ματαίωση της διαδικασίας, είτε για 
την κατακύρωση της σύµβασης. 

 
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, λαμβάνουν γνώ-

ση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος και προσκαλείται να προσέλθει, εντός εί-

κοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της 
σύµβασης προσκομίζοντας «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός της δαπάνης Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ακολουθεί η υπογραφή 
του συμφωνητικού της υπηρεσίας µε τον ανάδοχο. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρα-
κτήρα. 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, δε δημιουργεί δικαίωμα ή 

απαίτηση υπέρ του αναδόχου. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί,  παραιτείται από κάθε αξίωση, όταν και εφό-
σον επέλθουν απρόβλεπτες μεταβολές των οικονομικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστι-
κού Κώδικα. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Η εκτέλεση όλων των επιμέρους εργασιών της προαναφερόμενης βοηθητικής εργασίας, όπως αυτές 

περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, θα γίνει µε συνεργεία, που θα συγκροτηθούν µε μέριµνα του αναδό-
χου. Τα συνεργεία θα είναι στελεχωμένα µε επαρκές και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και θα εί-
ναι της απόλυτης έγκρισης της υπηρεσίας. Η τεχνική κατάρτιση και η απόδοση του προσωπικού, θα ελέγχο-
νται από τον επιβλέποντα, ο οποίος, σε περίπτωση ακαταλληλότητας, θα επιβάλλει την αντικατάστασή του. 

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

διατάξεις. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη όλων των επιβαλλόμενων προληπτικών μέτρων, κατά των ατυχη-

μάτων 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 δεύτε-
ρου, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας, που εκδίδει απόφαση η οποία κοινοποιείται οπωσδήποτε στον εργο-
λάβο. 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. Περι-

λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες δαπάνες, για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, καλύπτουν όλες τις δαπά-
νες 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. 
 
Ενδεχόμενη παράλειψη του αναδόχου, να ενημερωθεί, εγκαίρως και πλήρως, µε κάθε δυνατή πληρο-

φορία, που αφορά τους όρους της σύμβασης και τις επικρατούσες στο πεδίο συνθήκες, δεν απαλλάσσει 
αυτόν της ευθύνης, για την πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 
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ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε είκοσι (20) 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 εκ-

καθάριση της δαπάνης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα παρακάτω:  
α.- Τιμολόγιο. 
β.- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  
γ.- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
δ.-Βεβαίωση της αρμόδιας  ∆.Ο.Υ.,  για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου για τον ΦΠΑ, 

σύμφωνα µε την 1102259/8357/0014 ΠΟΛ.: 1258 από 29-07-1993 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών. 
ε.- Αποδεικτικά καταβολής των προβλεπόμενων κρατήσεων (υπενθυμίζουμε, εκτός των άλλων, την 

κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).  
Η δαπάνη του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον κύριο του έργου. 
∆εν θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 
 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 

Κουλτούκης Νικόλαος 
Γεωτεχνικός  ∆ασολόγος 

KOMOTHNH  18  - 11 - 2016 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 

Κεραμιτζής Δημήτριος 
Γεωτεχνικός  ∆ασολόγος 

KOMOTHNH  18  - 11 - 2016 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Με την αριθ. 19610/18-11-2016 απόφαση 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Δασών Ροδόπης 

 
 
 

Γκοτζαρίδου Μαρίνα 

MSc Γεωτεχνικός  ∆ασολόγος 
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