
 1

                                
 
 
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

              ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
 

 
 

1. Λήψη οριζοντιογραφικών και 
υψομετρικών στοιχείων για την 
αποτύπωση των ρεμάτων στα 
κατάντι των τεχνικών και 
υπολογισμό των εκσκαφών για 
τη διαμόρφωση των πρανών 
των ρεμάτων, για τα τεχνικά 
που βρίσκονται κατά μήκος του 
δρόμου «Νικήτη – Καρβουνάς – 
Δραγουντέλι – Συκιά μήκους 
42+390,28 χλμ  του Δήμου 
Σιθωνίας και του δρόμου 
Παρθενώνας – Δασικό Φυτώριο 
μήκους 4+601,87χλμ. 

2. Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη 
σύνταξη μελέτης βελτίωσης 
δασικής οδοποιίας περιοχής 
ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 

Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων έργου                              
2014ΣΕ58400002 της ΣΑΕ 584 

                 Δαπάνη: 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 
 
         

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017  
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                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Πολύγυρος   17 Οκτωβρίου 2017  
Αριθ. Πρωτ.:   30653 
 
 
 
 

1. Λήψη οριζοντιογραφικών και 
υψομετρικών στοιχείων για την 
αποτύπωση των ρεμάτων στα 
κατάντι των τεχνικών και 
υπολογισμό των εκσκαφών για τη 
διαμόρφωση των πρανών των 
ρεμάτων, για τα τεχνικά που 
βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου 
«Νικήτη – Καρβουνάς – 
Δραγουντέλι – Συκιά μήκους 
42+390,28 χλμ  του Δήμου Σιθωνίας 
και του δρόμου Παρθενώνας – 
Δασικό Φυτώριο μήκους 
4+601,87χλμ. 

2. Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη 
σύνταξη μελέτης βελτίωσης δασικής 
οδοποιίας περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Πολυγύρου. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 
 
 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
έργου                              
2014ΣΕ58400002 της ΣΑΕ 584 

 Δαπάνη : 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 
 

Tο Δασαρχείο Πολυγύρου 
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

 
1. «Λήψη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών στοιχείων για την αποτύπωση των 

ρεμάτων στα κατάντι των τεχνικών και υπολογισμό των εκσκαφών για τη διαμόρφωση 
των πρανών των ρεμάτων, για τα τεχνικά που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου 
«Νικήτη – Καρβουνάς – Δραγουντέλι – Συκιά μήκους 42+390,28 χλμ  του Δήμου 
Σιθωνίας και του δρόμου Παρθενώνας – Δασικό Φυτώριο μήκους 4+601,87χλμ. 

2. Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελέτης βελτίωσης δασικής οδοποιίας 
περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου» 

Δαπάνη 15.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  

α) Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116, 117 και 177  

β) Π.Δ. 437/81 (Α΄120) «περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων» 

γ) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
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τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

διενέργειας εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας. 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
 

Αναθέτουσα αρχή :   Δασαρχείο Πολυγύρου 
Οδός  : Δασικό Κτίριο – Πολύγυρος  
Ταχ. Κωδ.  : 63100 
Τηλ.  : 2371 0 21672, 21671, 21175 
Fax  : 2371 0 23919 
E-mail  : tharvanit@damt.gov.gr 
    das-pol@damt.gov.gr 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου, στον Πολύγυρο 
Χαλκιδικής, την 31η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 - 10:00 
π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους συμμετέχοντες η 10:00) ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την 07η του μήνα 
Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 – 10.00, (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
από τους συμμετέχοντες η 10:00) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη 
δημοσίευση. 
Εφόσον η ανωτέρω υπηρεσία μεταστεγασθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης της υπηρεσίας, θα δηλωθούν άμεσα τα νέα στοιχεία στους 
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 
α) η σύμβαση, 
β) η παρούσα διακήρυξη - συγγραφή υποχρεώσεων, 
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) το τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής 
ε) η οικονομική προσφορά, 
στ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής  
 
2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε ΠΕΝΤΕ (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά 
του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύμβασης στο γραφείο του Δασαρχείου Πολυγύρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο 
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2371 0 21672, 2371 0 
21671 
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Αρβανίτης Θωμάς, κα. Αβραμίδη Νίκη 
 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 15.000,00 € (με ΦΠΑ). Αντικείμενο αυτής είναι η 
εκτέλεση με συνεργεία που συγκροτούνται μερίμνη του αναδόχου των κάτωθεν εργασιών: 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ 

Υπολογισμός αναγκαίων εκσκαφών για: 

1) Τη διαμόρφωση πλάτους βάσης ρέματος ίσου με του πλάτους των τεχνικών 
προσαυξημένου κατά 50% για όλο το μήκος των ρεμάτων στα κατάντι έως 
το σημείο που επιτυγχάνεται η φυσική απορροή των όμβριων υδάτων. Η 
απόσταση – μήκος υπολογίζεται, κατά μέσο όρο, στα 30μ από το τεχνικό.  

2) Τη διαμόρφωση πρανών των ρεμάτων (στα κατάντι των τεχνικών) με κλίση 
1:1 για τη σταθεροποίησή τους και την προστασία τους από καταπτώσεις. 

3) Εκβάθυνση των κατάντι των τεχνικών σε απόσταση 2μ από αυτά, βάθος 1μ 
και μήκος ίσο με την απόσταση μεταξύ των πτερυγιότοιχων. 

Ως περιοχή μελέτης για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ορίζονται έως 60 τεχνικά τα οποία 
βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου «Νικήτη – Καρβουνάς – Δραγουντέλι – Συκιά μήκους 
42+390,28 χλμ  του Δήμου Σιθωνίας και του δρόμου Παρθενώνας – Δασικό Φυτώριο μήκους 
4+601,87χλμ. Δεδομένου ότι κατά μήκος των ανωτέρω δρόμων υφίστανται περισσότερα από 90 
τεχνικά (σωληνωτοί και κιβωτοειδείς οχετοί κλπ) η επιλογή των τεχνικών στα οποία θα 
εκτελεστούν οι ως άνω εργασίες θα οριστούν από την Υπηρεσία μας. 
Με τη λήψη στοιχείων υπαίθρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την καθοδήγηση της υπηρεσίας 
μας, επιχειρείται η προστασία του οδικού δικτύου από τα όμβρια ύδατα η ασφαλής απορροή των 
υδάτων και η μείωση των καταστροφών που αυτά δημιουργούν, τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας κατά την κίνηση των οχημάτων σε αυτό, τη βελτίωση της εικόνας των δρόμων και κατ΄ 
επέκταση των αναψυχικών και αισθητικών αναγκών και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
όλων των Δασοπονικών σκοπών 
Το σύνολο των στοιχείων θα κατατεθούν στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο τόσο σε ψηφιακή 
(επεξεργάσιμα αρχεία) όσο και σε αναλογική μορφή.  

Ο υπολογισμός του προϋπολογισμού για τη λήψη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών 
στοιχείων των υφιστάμενων ρεμάτων στα κατάντι των τεχνικών περιγράφεται, 
αναλυτικά, στο Τεύχος Προεκτίμησης αμοιβής που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας Διακήρυξης – Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Το σύνολο των στοιχείων για την ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ θα κατατεθούν στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο 
τόσο σε ψηφιακή (επεξεργάσιμα αρχεία dwg, doc,κλπ) όσο και σε αναλογική (έντυπη) μορφή και 
θα περιλαμβάνουν: 

1. Μηκοτομή στην οποία θα αποτυπώνονται τόσο τα τεχνικά όσο και τα ρέματα στα κατάντι 
με την υφιστάμενη κατάσταση και με τη νέα διαμόρφωση των ρεμάτων σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 

2. Κατά πλάτος τομές – Διατομές ανά 5μ (ή όπου μεταβάλλεται η ευθυγραμμία του ρέματος) 
της διαμόρφωσης της βάσης και των πρανών των ρεμάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

3. Πίνακες χωματισμών – όγκων όπου θα απεικονίζονται τόσο αναλυτικά όσο και συνολικά οι 
όγκοι όλων των εργασιών. 

4. Χαρακτηρισμός του εδάφους στις περιοχές μελέτης (γαιώδες, ημιβραχώδες, βραχώδες με 
το ποσοστό του βράχου). 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ 

Αποτύπωση των θέσεων στο σύνολο του αγροτοδασικού οδικού δικτύου στις οποίες 
απαιτείται η κατασκευή τεχνικού για την ασφαλή απορροή των όμβριων υδάτων. 
Ως περιοχή μελέτης για την Εργασία Β΄ορίζεται το σύνολο του δασικού οδικού δικτύου των 
Δημοσίων Δασών στις ακόλουθες Δημοτικές και Τοπικές Κοινοτήτες: Ν. Μαρμαρά – Σάρτης και 
Συκιάς και Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της «Βουρβουρού», Νότια - Νοτιοδυτικά της επαρχιακής 
οδού Νικήτης – Σάρτης). 
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Στο ψηφιακό αρχείο cad (dwg) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης έχει 
γίνει μια ενδεικτική καταγραφή των οδικών τμημάτων που θα αποτελέσουν το πεδίο μελέτης της 
Εργασίας Β΄ (συνολικό μήκος δασικών δρόμων προς καταγραφή περί τα 450χλμ).  
Με τη λήψη στοιχείων υπαίθρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την καθοδήγηση της υπηρεσίας 
μας, επιχειρείται η προστασία του οδικού δικτύου από τα όμβρια ύδατα και η μείωση των 
καταστροφών που αυτά δημιουργούν, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας κατά την κίνηση των 
οχημάτων σε αυτό, τη βελτίωση της εικόνας των δρόμων και κατ΄ επέκταση των αναψυχικών και 
αισθητικών αναγκών και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των Δασοπονικών 
σκοπών. 
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφορικά με την λήψη 
στοιχείων υπαίθρου: 
Αποτύπωση των θέσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου που απαιτείται η κατασκευή τεχνικού για 
την ασφαλή απορροή των όμβριων υδάτων. 
Τα σημεία τα οποία θα καταγράφονται είναι: 

 Τα ρέματα τα οποία διασχίζουν το οδικό δίκτυο. 
 Σημεία στα οποία παρουσιάζεται αντιστροφή των κλίσεων του δρόμου (από κατωφέρεια 

σε  ανωφέρεια) γεγονός το οποίο δημιουργεί συγκέντρωση και εγκλωβισμό όμβριων 
υδάτων. Η θέση του τεχνικού ορίζεται στο σημείο που καταγράφεται η αντιστροφή της 
κλίσης του εδάφους. 

 Σημεία σε ενιαία τμήματα του δρόμου τα οποία είναι έντονα κατηφορικά (κλίση 
μεγαλύτερη του 6%) για συνεχόμενο μήκος δρόμου μεγαλύτερο των 200μ. Στις 
περιπτώσεις αυτές θα καταγράφεται ως θέση τεχνικού στο μέσο του ενιαίου, αυτού, 
τμήματος. 

Οι ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνουν την καταγραφή όλων των στοιχείων όπως αυτά 
συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Φύλλο περιγραφής το οποίο είναι αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας Διακήρυξης – Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ Γ΄ 
Αποτύπωση των τμημάτων του αγροτοδασικού οδικού δικτύου που δεν υπάρχει 
τάφρος για την ασφαλή απορροή των όμβριων υδάτων. 
Ως περιοχή μελέτης για την Εργασία Γ΄ορίζεται το σύνολο του δασικού οδικού δικτύου των 
Δημοσίων Δασών στις ακόλουθες Δημοτικές και Τοπικές Κοινοτήτες: Ν. Μαρμαρά – Σάρτης και 
Συκιάς και Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της «Βουρβουρού», Νότια - Νοτιοδυτικά της επαρχιακής 
οδού Νικήτης – Σάρτης). 
Στο ψηφιακό αρχείο cad (dwg) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης έχει 
γίνει μια ενδεικτική καταγραφή των οδικών τμημάτων που θα αποτελέσουν το πεδίο μελέτης της 
Εργασίας Γ΄ (συνολικό μήκος δασικών δρόμων προς καταγραφή περί τα 450χλμ).  
Η λήψη στοιχείων υπαίθρου θα πραγματοποιηθεί με την καθοδήγηση της υπηρεσίας μας. 
Με τη λήψη στοιχείων υπαίθρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την καθοδήγηση της υπηρεσίας 
μας επιχειρείται η προστασία του οδικού δικτύου από τα όμβρια ύδατα και η μείωση των 
καταστροφών που αυτά δημιουργούν, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας κατά την κίνηση των 
οχημάτων σε αυτό, τη βελτίωση της εικόνας των δρόμων και κατ΄ επέκταση των αναψυχικών και 
αισθητικών αναγκών και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των Δασοπονικών 
σκοπών. 
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφορικά με την λήψη 
στοιχείων υπαίθρου: 
Αποτύπωση των τμημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου στα οποία δεν υπάρχει τάφρος για την 
ασφαλή απορροή των όμβριων υδάτων. 

Οι ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνουν την καταγραφή όλων των στοιχείων όπως αυτά 
συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Φύλλο περιγραφής το οποίο είναι αναπόσπαστο 
τμήμα της Διακήρυξης – Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
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Η παρούσα παροχή υπηρεσίας έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η σύμβαση 
θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕ 584, έτους 2017 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Οι 
μονάδες φυσικού αντικειμένου, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμημένης αμοιβής.  
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα 
τεχνικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη συνολική 
αμοιβή τους για το σύνολο του προς παροχή υπηρεσιών αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται 
στο φάκελο δημόσιας σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη 
μελέτη του φακέλου δημόσιας σύμβασης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά.  
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού.  
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες 
από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 25 ημέρες.  
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με:  
α) Τις διατάξεις των αρθρ. 9, 11, 12, 13, 15 του Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτέλεσης 
δασοτεχνικών έργων» που αφορούν την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δι’ αυτεπιστασίας.  
β) Την αριθ. πρωτ. 135183/674/15-03-2016 Απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας (ΦΕΚ 859/30-03-2016, Τεύχ. Β΄) με την οποία ορίζεται ο συντελεστής Μ, ο οποίος 
χρησιμοποιείται για την εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 437/81».  
γ) Την υπ’ αριθ. 12862/26.6.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντή Δασών Ν. Χαλκιδικής με την 
οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.  

 
Άρθρο 4: Δαπάνη της σύμβασης – Τιμολόγιο  

Η εκτιμώμενη δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται σε 15.000,00€ και αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία:                  12.096,77€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%):                       2.903,23 € 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των βοηθητικών ως άνω εργασιών μελέτης εκτιμήθηκε κατ΄ 
αποκοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 4, 9, 11, 12, 13, 15 του Π.Δ. 437/81 «Περί 
μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» που αφορούν την εκτέλεση δασοτεχνικών 
έργων δι’ αυτεπιστασίας για την εκπόνηση μελετών. 

4.1 Προϋπολογισμός της  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ της μελέτης:  
Ο υπολογισμός του προϋπολογισμού για το σύνολο της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ (όπως αναλύεται στο 
Τεύχος Προεκτίμησης αμοιβής) είναι: 

Α) Για κάθε ένα από τα 40 τεχνικά (χωρίς ανάγκη εγκατάστασης πολυγωνικού 
σημείου) είναι:  Α=1,203 x (0+0+31,2) = 37,53 € / τεχνικό (χωρίς Φ.Π.Α) 

Για τα 40 τεχνικά: 37,53 Χ 40 = 1.501,20€ (χωρίς Φ.Π.Α) (Α) 
 

Β) Για κάθε ένα από τα 20 τεχνικά (με εγκατάσταση πολυγωνικού σημείου) είναι:  
Α=1,203 x (0+50+31,2) = 97,68 € / τεχνικό (χωρίς Φ.Π.Α) 

Για τα 20 τεχνικά: 97,68 Χ 20 = 1953,60€ (χωρίς Φ.Π.Α) (Β) 
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Σύνολο (Α+Β): 1.501,20 + 1953,60 =  x 24%=3.454,80 € (χωρίς Φ.Π.Α) 

Για την επεξεργασία και εξαγωγή όλων των δεδομένων όπως περιγράφονται 
αναλυτικά παραπάνω υπολογίζεται επιπλέον δαπάνη:  
40€/τεχνικό ήτοι: 40€ Χ 60 = 2.400,00€ (με ΦΠΑ) 
 
Άρα ο Συνολικός προϋπολογισμός της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ είναι: 
 
3.454,80 € + 2.400,00 = 5.854,80 € (χωρίς Φ.Π.Α) 
 

4.2 Προϋπολογισμός της  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ της μελέτης: 

Ο υπολογισμός του προϋπολογισμού για το σύνολο της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ είναι:  
 

 

4.3 Προϋπολογισμός της  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ΄ της μελέτης: 

Ο υπολογισμός του προϋπολογισμού για το σύνολο της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ΄ είναι:  
 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΗΜΕΡΙΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ  
(σε ευρώ) 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εκτιμώμενη Αξία 
κατ ́ αποκοπή σε € 
(παρ. 2  άρθρο 4 
του Π.Δ. 437/81) 

χωρίς ΦΠΑ 

 

Οδικό δίκτυο  στις 
Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινοτήτες:  Ν. 
Μαρμαρά – Σάρτης και 
Συκιάς και Αγ. Νικολάου 
(στην περιοχή της 
«Βουρβουρού», Νότια - 
Νοτιοδυτικά της 
επαρχιακής οδού 
Νικήτης – Σάρτης). 

 
 

324,25 

Λήψη στοιχείων 
υπαίθρου για 
αποτύπωση των θέσεων 
του αγροτοδασικού 
οδικού δικτύου στις 
οποίες απαιτείται η 
κατασκευή τεχνικών 
έργων περιοχών 
ευθύνης Δασαρχείου 
Πολυγύρου 

3.120,98 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΗΜΕΡΙΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ  
(σε ευρώ) 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εκτιμώμενη Αξία 
κατ ́ αποκοπή σε € 
(παρ. 2  άρθρο 4 
του Π.Δ. 437/81) 

χωρίς ΦΠΑ 

 

Οδικό δίκτυο  στις 
Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινοτήτες:  Ν. 
Μαρμαρά – Σάρτης και 
Συκιάς και Αγ. Νικολάου 
(στην περιοχή της 
«Βουρβουρού», Νότια - 
Νοτιοδυτικά της 
επαρχιακής οδού 
Νικήτης – Σάρτης). 

 

324,25 

Λήψη στοιχείων 
υπαίθρου για 
αποτύπωση των 
τμημάτων του 
αγροτοδασικού οδικού 
δικτύου,  περιοχών 
ευθύνης Δασαρχείου 
Πολυγύρου, χωρίς 
τάφρο 

3.120,98 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες 
μονάδες, επί της εκτιμώμενης αξίας, σε έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί από 
την Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 
 

1. Η παροχή υπηρεσίας έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ και η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 584 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και βαρύνει τους κωδικούς 2014ΣΕ58400008 και 
2014ΣΕ58400002, από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσό των 15.000,00€ με τη με αριθ. πρωτ. 
17491/21-08-2017 Απόφαση του Δ/ντη Δασών Χαλκιδικής  «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13745/12-
07-2017 Απόφαση Εσωτερικής Κατανομής Πιστώσεων ΣΑΕ 584 του ΠΔΕ 2017» (ΑΔΑ: 69ΠΞΟΡ1Υ-
ΡΣΨ) για την για την εκτέλεση των εργασιών «Δασικές Μελέτες». 

 
2. Το έργο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
3. Η δαπάνη του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον κύριο του έργου. 
4. Η  πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών.  
5. Δεν θα καταβληθεί εργολαβικό όφελος στον ανάδοχο 
6. ∆εν θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 
7. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
8. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά επί της εκτιμώμενης αξίας. 
 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας 
του διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 31η  
Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Μετά τη 
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δασαρχείο Πολυγύρου. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την 07η του μήνα 
Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 – 10:00, (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
από τους συμμετέχοντες η 10:00) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη 
δημοσίευση. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, 
με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 
έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων, κατά τα 
λοιπά, των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε: 
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  
(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε  
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 
άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
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1. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

         Προσφορά του ………….. 
 

     για τις εργασίες:  
1. «Λήψη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών στοιχείων για την αποτύπωση των 

ρεμάτων στα κατάντι των τεχνικών και υπολογισμό των εκσκαφών για τη 
διαμόρφωση των πρανών των ρεμάτων, για τα τεχνικά που βρίσκονται κατά 
μήκος του δρόμου «Νικήτη – Καρβουνάς – Δραγουντέλι – Συκιά μήκους 
42+390,28 χλμ  του Δήμου Σιθωνίας και του δρόμου Παρθενώνας – Δασικό 
Φυτώριο μήκους 4+601,87χλμ. 

2. Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελέτης βελτίωσης δασικής οδοποιίας 
περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου». 

 
με αναθέτουσα αρχή Δασαρχείο Πολυγύρου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ..................... 
 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9.  
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) 
και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 
τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας. 
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Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνμε 
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
1. Η τιμή της παρεχόμενης εργασίας δίνεται σε προσφερόμενου ωριαίο μίσθωμα (ΩΜ) σε Ευρώ σε 
έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Στην διαμορφούμενη τιμή θα 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης εργασίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Η διαμορφούμενη τιμή θα είναι σε ευρώ 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση 
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. 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 Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή 
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 
την ανάθεση της σύμβασης. 
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από 
το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και 
ώρα. 
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 
πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 
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προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
γ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, 
η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
δ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που 
καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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. 
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 
της παρούσας,  

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης 
της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Προϊσταμένη Αρχή για τη 
λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
β) Η Δ/νση Δασών Χαλκιδικής είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
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προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 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. 
 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
 

∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι δασολόγοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και 
είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤΕΕ ή οι πτυχιούχοι δασολόγοι που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους ή οι πτυχιούχοι δασολόγοι 
που είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του 
ν.4412/2016. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 5 ,6 και 7 του άρθρου 13. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία  ή/και  
η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 
προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο 
αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1, 2 και 4. 
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 
8. Όταν υπάρχει έλλειψη επαρκών στοιχείων - εγγράφων που εξασφαλίζουν την νόμιμη και 
ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων. 
 

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής - Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας: 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών. 
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Κάθε προσφέρων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 
 

Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
παρούσας,  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 
1. α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 
άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 
11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.  
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών 
που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει 
επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 
7. 
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 12, 13 και 14 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη 
της ένωσης.  
ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 
 
2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου 
(ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 
είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό 
φορέα, 
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της 
διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 
γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 
13 της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 
δ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος, που θα φαίνεται η 
ιπποδύναμη, ο τύπος, η σειρά κατασκευής και το έτος κατασκευής 
ζ) Βεβαίωση Καταβολής Τελών Χρήσης Μ.Ε., από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών. 
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σχετικά με τον χρόνο γενικής επισκευής του κινητήρα του 
μηχανήματος, από Συνεργείο - Μηχανουργείο. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτικά και θεωρούνται τυπικά και 
ουσιώδη. Έλλειψη έστω και ενός από αυτά, αποτελεί αιτία αποκλεισμού.  
 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι αξίας 605 Ευρώ η οποία θα ισχύει μέχρι 
επιστροφής της. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή από την υπηρεσία, πρέπει 
να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης), 
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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. 
ια) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές 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. 
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
 

Άρθρο 19: Ενστάσεις  
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 
επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί 
ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Προϊσταμένη 
Αρχή, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή. 
 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα , και 
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
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ΥΠ.ΕΞ. , είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει 
την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 
παρουσία διερμηνέων. 
 

Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 
νομοθετημάτων: 
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 
-  του Ν.Δ 86/1969  (ΦΕΚ. Α΄ 7), «Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει. 
-  Π.∆. 437/1981 (ΦΕΚ. Α΄ 120), «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων». 
-  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 
- του ν. 3861/2010 (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». 

-  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 καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
 

Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ για δώδεκα (12) ημέρες και φέρει 
κωδικό ΑΔΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  (http://www.damt.gov.gr/). 
Η περίληψη διακήρυξης για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού θα δημοσιευτεί σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 437/1981, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της 
διενέργειας του διαγωνισμού σε μια Τοπική Εφημερίδα της Χαλκιδικής και τα έξοδα των 
δημοσιεύσεων βαρύνουν τους εκμισθωτές και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής. 
 

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 
Τα  έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η εργασία είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
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α) η σύμβαση, 
β) η παρούσα διακήρυξη - συγγραφή υποχρεώσεων, 
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) το τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής 
ε) η οικονομική προσφορά, 
στ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής και τα επισυναπτόμενα φύλλα περιγραφής που θα 
παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 13-09-2017 
(προηγούμενη της δημοπρασίας). 
          
Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας. 
 

Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 
Η εκτέλεση της εργασίας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών  από την 
ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 
 

Άρθρο 27: Διάλυση της Σύμβασης 
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 εφόσον επέλθουν απρόβλεπτες μεταβολές των οικονομικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

 
Άρθρο 28: Διάφορες ρυθμίσεις 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω αποφάσεις:  
α) Η με αριθ. 157342/2391/3.7.2017 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του ορίου πληρωμών 
της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 στις Δασικές Υπηρεσίες των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. (ΑΔΑ: ΨΒΩΡ4653Π8-ΡΚΩ)  
β) Η με αριθ.  28884/12-10-2017 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής περί έγκρισης 
διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για: 

1. «Λήψη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών στοιχείων για την αποτύπωση των 
ρεμάτων στα κατάντι των τεχνικών και υπολογισμό των εκσκαφών για τη 
διαμόρφωση των πρανών των ρεμάτων, για τα τεχνικά που βρίσκονται κατά μήκος 
του δρόμου «Νικήτη – Καρβουνάς – Δραγουντέλι – Συκιά μήκους 42+390,28 χλμ  
του Δήμου Σιθωνίας και του δρόμου Παρθενώνας – Δασικό Φυτώριο μήκους 
4+601,87χλμ. 

2. Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελέτης βελτίωσης δασικής οδοποιίας 
περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου». 

γ) Την υπ’ αριθ. 12862/26.6.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντή Δασών Ν. Χαλκιδικής με 
την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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Πολύγυρος,  06 Οκτωβρίου 2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάκτης 
 
 
 
 

Αρβανίτης Θωμάς 
Δασολόγος  

 H Aναπληρώτρια Δασάρχης 
 
 
 
 

Μπαλάσκα Αφροδίτη 
Δασολόγος  

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. πρωτ. 28884/12-10-2017 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής 
 

Πολύγυρος 17-10-2017 
Ο  Αναπληρωτής Δ/ντης Δασών Χαλκιδικής 

 
 
 
 

Καψάλης Γεώργιος  
Δασολόγος 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Πολύγυρος    17 – 10  – 2017 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

   
           Αριθ. Πρωτ. :  30653 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Το Δασαρχείο Πολυγύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε 

έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 και του Ν. 4412/2016 (άρθρα 

116, 117 και 177), για τη: 

1.  «Λήψη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών στοιχείων για την αποτύπωση των 

ρεμάτων στα κατάντι των τεχνικών και υπολογισμό των εκσκαφών για τη διαμόρφωση 

των πρανών των ρεμάτων, για τα τεχνικά που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου 

«Νικήτη – Καρβουνάς – Δραγουντέλι – Συκιά μήκους 42+390,28 χλμ  του Δήμου 

Σιθωνίας και του δρόμου Παρθενώνας – Δασικό Φυτώριο μήκους 4+601,87χλμ. 

2. Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελέτης βελτίωσης δασικής οδοποιίας                

περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου» 

για εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 

Οι πιστώσεις προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και βαρύνει τους κωδικούς 

2014ΣΕ58400008 και 2014ΣΕ58400002 της ΣΑΕ 584, έτους 2017 δυνάμει της 

157342/2391/3.7.2017 Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 

του ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΨΒΩΡ4653Π8-ΡΚΩ) και της υπ’ αριθ. 17491/21-08-2017 Απόφασης του Δ/ντη 

Δασών Χαλκιδικής «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13745/12-07-2017 Απόφασης Εσωτερικής 

Κατανομής Πιστώσεων ΣΑΕ 584 του ΠΔΕ 2017» (ΑΔΑ: 69ΠΞΟΡ1Υ-ΡΣΨ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 12862/26-06-2017 Απόφασή σας στις 

31του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
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προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 07 του μήνα 

Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης 

προσφορών από τους μειοδότες η 10:00 πμ) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη 

δημοσίευση. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι δασολόγοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

και είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤΕΕ ή οι πτυχιούχοι δασολόγοι που είναι εγγεγραμμένοι στο 

σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους ή οι πτυχιούχοι 

δασολόγοι που είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α ́ του ν.4412/2016. 

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού, το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, το Τεύχος 

προεκτιμώμενης αμοιβής, το Τεύχος τεχνικής περιγραφής και τα επισυναπτόμενα φύλλα 

περιγραφής διατίθενται από το Δασαρχείο Πολυγύρου από το γραφείο του Τμήματος 

Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι 

την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου στο Δασικό 

κτίριο και στα τηλέφωνα 2371 0 21672 – 2371 0 21671 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης 

                                                                     
 
 
 
                 Αφροδίτη Μπαλάσκα 
                                                                                                   Δασολόγος με Α΄ βαθμό  
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