
                                                      

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ  
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ανακοίνωση - συγγραφή υποχρεώσεων 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 

ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Μέχρι 4.753,70 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ανακοινώνει τη λήψη σφραγισµένων εγγράφων προσφορών άνευ δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.∆. 437/81, για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία δια 
µικροεργολαβιών, των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων 
προστασίας ∆ηµοσίων δασών & δασών διαχειριζοµένων από το ∆ηµόσιο έτους 2014 
περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Νάουσας» µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου των εργασιών της µελέτης σε συµπληρωµένο έντυπο της 
υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών θα ανατεθεί στο µειοδότη που θα δώσει τη 
µεγαλύτερη έκπτωση. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει µέχρι το 
ποσό των 4.753,70 € (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Ποσοστό µέχρι 10% του ανωτέρου 
ποσού µπορεί να διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του έργου µετά από σχετική 
έγκριση του αρµοδίου οργάνου και να αφαιρεθεί από τον προϋπολογισµό των εκτελούµενων 
εργασιών. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει καθ’ υπόδειξη και µε αυτεπιστασία από το ∆ασαρχείο 
Νάουσας. Η έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής θα γίνει από τη ∆/νση ∆ασών Ηµαθίας. 

Η διαδικασία της λήψης των εγγράφων προσφορών είναι οι παρακάτω : 

Άρθρο 1 : Ισχύουσες διατάζεις και τεχνικές προδιαγραφές 

Ο διαδικασία, η σύµβαση και ότι άλλο έχει σχέση µε την εκτέλεση και την παραλαβή των εργα-
σιών διέπονται από : 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 437/81 (ΦΕΚΑ' 120/1981). 

2.Την υπ’ αριθ. 4133/23-4-2014 απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Ηµαθίας, περί έγκρισης της 
Μελέτης «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας ∆ηµοσίων δασών & δασών 
διαχειριζοµένων από το ∆ηµόσιο έτους 2014 περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Νάουσας». 

Άρθρο 2 : Καθορισµός του διαδικασίας 

Η διαδικασία λήψης των εγγράφων προσφορών θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Νάουσας 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής λήψης εγγράφων προσφορών, που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθ. 
558/17-01-2014 απόφαση του ∆/ντή ∆ασών Ν. Ηµαθίας, την 10-07-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

 

 
Νάουσα  2-7-2014 
 
Αριθ. Πρωτ. :   6797 



 
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύµφορη για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επανα-
ληφθεί µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 17-07-2014, ηµέρα Πέµπτη και χωρίς 
άλλη έκδοση απόφασης ή δηµοσίευσης. 

Άρθρο 3 : Χρηµατοδότηση των εργασιών- Πληρωµή αναδόχου - Κρατήσεις. 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράµµατος Ειδικού Φορέα 
∆ασών του Πράσινου Ταµείου, έτους 2014, ή οποιασδήποτε άλλης πηγής χρηµατοδότησης και 
υπόκειται σε κρατήσεις, που προβλέπονται για τα έργα αυτά, καθώς και στην καταβολή φόρου 
εισοδήµατος. Επίσης ο ανάδοχος θα καταβάλλει κράτηση 6%ο προ Φ.Π.Α. υπέρ ∆ικαιωµάτων 
Γεωτεχνικών (αρθ. 8 παρ. 2 του Ν. 2342/1995) µε κατάθεση στον ΚΑΕ 3425 σε οποιαδήποτε 
∆.Ο.Υ. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε αυτεπιστασία διά µικροεργολαβιών (αρθ. 9 του Π.∆. 
437/81) και δεν θα καταβληθεί εργολαβικό όφελος επειδή πρόκειται για εργασίες εκτελούµενες µε 
αυτεπιστασία σύµφωνα µε το Π.∆. 437/81, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 36454/13-05-2014 εγκύ-
κλιο της Γενικής ∆/νσης & Αγροτικών Υποθέσεων της Α.∆.Μ.Θ.. 

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί ανάλογα µε τις µονάδες εργασίας που θα εκτελέσει µετά από εντολή 
του επιβλέποντα ∆ασολόγου ή ∆ασοπόνου της Υπηρεσίας µας και ύστερα από την παραλαβή 
από την αρµόδια επιτροπή και έγκριση του πρακτικού παραλαβής των εκτελεσµένων εργασιών 
από την ∆/νσης ∆ασών Ηµαθίας. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου και καταβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις µαζί 
µε τις πιστοποιήσεις των εργασιών. 

∆εν θα καταβληθεί προκαταβολή στον µειοδότη που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών. 

Άρθρο 4 : Περίληψη ανακοίνωσης - Πληροφορίες. 

Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα Ανακοίνωση - Συγγραφή Υποχρεώ-
σεων, καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, το οποίο θα δίνεται πρωτότυπο, από το 
γραφείο του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Νάουσας, οδός Γ. 
Γεννηµατά 22, 1ος όροφος (τηλέφωνο: 2332025525, αρµόδιος κ. Γ. Μαρταβαλτζής), κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες και το αργότερο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής της 
διαδικασίας λήψης των προσφορών. 

Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ασαρχείου Νάουσας, 
στο διαδικτυακό τόπο ∆ιαύγεια, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης και στο ∆ήµο Νάουσας. 

Άρθρο 5 : Τεχνική Περιγραφή 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν συµπεριλαµβάνονται στις προβλεπόµενες εργασίες της εγκε-
κριµένης, µε την υπ’ αριθ. 4133/23-4-2014 απόφαση ∆/νσης ∆ασών ηµαθίας, οριστικής µελέτης 
µε τίτλο «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας ∆ηµοσίων δασών & δασών 
διαχειριζοµένων από το ∆ηµόσιο έτους 2014 περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Νάουσας» και 
αφορούν στο δηµόσιο δασικό οδικό δίκτυο σε όλη την περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου 
Νάουσας. 

 

 



Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Οι εργασίες ισοπέδωσης καταστρώµατος και καθαρισµού τάφρων θα πραγµατοποιηθούν µε 

διαµορφωτήρα ο οποίος θα είναι απαραίτητα ιπποδύναµης άνω των 120 ίππων και θα δια-
θέτει εµπρόσθιο µαχαίρι. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η υλοποίηση εργασιών άρσης 
καταπτώσεων αυτές µπορεί να εκτελεστούν µε τη χρήση φορτωτή ή προωθητή γαιών εάν δεν 
επαρκεί η χρησιµοποίηση του εµπρόσθιου µαχαιριού του διαµορφωτή. 

2. Επειδή οι εργασίες αφορούν πρωτίστως την πυροπροστασία και ακολούθως την διαχείριση 
των δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης της, η υπηρεσία έχει το δικαίωµα 
εφόσον κατά την κρίση της οι εργασίες καθυστερούν, να υποχρεώσει τον ανάδοχο να χρη-
σιµοποιήσει επιπλέον µηχανήµατα για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των εργασιών. Ο 
ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση µετά από εντολή της Υπηρεσίας να µεταφέρει τα µηχανή-
µατα σε όποια περιοχή του ζητηθεί. 

3. Σε καµία φάση των εργασιών δεν θα κλείνουν (δεν θα αποκόπτεται η κυκλοφορία) οι αντι-
πυρικοί δρόµοι, τα δε προϊόντα εκσκαφών θα διαµορφώνονται ώστε να µην παρακωλύουν 
την κυκλοφορία των οχηµάτων και τα πρανή θα διαµορφώνονται πλήρως. Επίσης εντός της 
ηµέρας θα ολοκληρώνεται η εργασία συντήρησης στο τµήµα που συντηρείται προκειµένου να 
αποφευχθεί η παραµονή σωρών χώµατος επί του καταστρώµατος του δρόµου που κατά την 
διάρκεια της νύκτας είναι δυσδιάκριτο από τους οδηγούς των οχηµάτων και περικλείει 
µεγάλους κινδύνους γι' αυτούς και τα οχήµατα τους. 

4. Η ισοπέδωση και µόρφωση του καταστρώµατος των δρόµων θα γίνεται σε όλο το πλάτος 
του, χωρίς να µένει ανάχωµα στην άκρη προς τα κατάντη αυτού (σειράδι). 

5. Ο καθαρισµός και µόρφωση των τάφρων θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε µετά την µόρφωση 
αυτού το βάθος της τάφρου να είναι τουλάχιστον 0,40 µέτρα. Τα προϊόντα από τον καθαρισµό 
και µόρφωση των τάφρων θα διασκορπίζονται οµοιόµορφα στο κατάστρωµα και τα 
χονδρά υλικά θα αποµακρύνονται. Σε κατάλληλες θέσεις (στροφές, ελιγµούς κλπ.) θα δίνεται 
προσοχή ώστε οι τάφροι να διαµορφώνονται έτσι ώστε να οδηγούν τα όµβρια ύδατα εκτός 
καταστρώµατος δρόµου. 

6. Επί του καταστρώµατος των δρόµων, στην αρχή και στο τέλος του εκάστοτε τµήµατος όπου 
θα πραγµατοποιούνται οι εργασίες συντήρησης, θα τοποθετούνται ειδικά προειδοποιητικά 
σήµατα. 

7. Η άρση των καταπτώσεων θα γίνει µε µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεση σε 
θέσεις έγκρισης της υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή συµπλήρωση 
επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική αποµάκρυνση εκτός του κατα-
στρώµατος, περιλαµβανοµένης και τυχόν εκθάµνωσης ή και εκρίζωσης δέντρων οποιασδή-
ποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσης τους από το κατάστρωµα του δρόµου. 

Άρθρο 6 : Τιµολόγιο εργασιών 

 

Ως τιµές εκκίνησης ορίζονται οι τιµές του Τιµολογίου Εφαρµογής των εργασιών της 
εγκεκριµένης µελέτης, Βάσει της υπ’ αριθ. 4133/23-4-2014  απόφασης της ∆/νσης ∆ασών 
Ηµαθίας: 
 



 
8.  

Το σύστηµα προσφοράς θα γίνει µε την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις 
εργασίες, σε ακέραιες µονάδες επί του ανωτέρου τιµολογίου, σε έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 
 

Λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου και την αναγκαιότητας της άµεσης 
εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών για την καλύτερη προστασία των δασικών 
οικοσυστηµάτων της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας µας, το είδος και οι συνολικές 
ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα ιεραρχηθούν στα πλαίσια της 
εγκεκριµένης µελέτης κατά την κρίση της υπηρεσίας µε κριτήριο την αντιπυρική 
θωράκιση των δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου 
Νάουσας και θα καθοριστούν ανάλογα µε την έκπτωση που θα επιτευχθεί στο 
διαγωνισµό και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβούν τις συνολικές ανεκτέλεστες 
ποσότητες που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου και χωρίς να 
γίνει υπέρβαση του ανώτερου ορίου της εγκεκριµένης για το σκοπό αυτό πίστωσης 
των 4.753,70 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 

 
 

Εάν κριθεί αναγκαίο, ορισµένα είδη εργασιών (π.χ. καθαρισµός και µόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατοµής ή άρση καταπτώσεων) µπορεί να µην εκτελεστούν καθόλου, 
προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες ισοπέδωσης καταστρώµατος και φρυγανεύσεων που 
θα θεωρηθούν πρώτης προτεραιότητας. 

 
 

α/α α/α 

τιµολογίου 

 

Είδος Εργασίας 

Άρθρο  

Αναθεώρησης 

ΑΤΕΟ 

Είδος 

Μονάδα

ς 

Τιµή  Μονάδας 

€ 

1 - Ισοπέδωση καταστρώµατος 

(εργασία διαµορφωτήρα) 

1140 β 

(αρθ. 501, εργασία 

διαµορφωτήρα) 

Μ2 0,032 

2 Α-14 Καθαρισµός και µόρφωση τάφρων 

τριγωνικής διατοµής  

(εργασία διαµορφωτήρα) 

Ο+Ο-1310  Μ.Μ.  0,114 

3 Α-15 Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι 

και 3,0 µ 

1320 Μ.Μ. 11,50 

4 Γ-2.2 Κατασκευή οδοστρωσίας 

(χαλικόστρωση) πάχους 0,10 µ για το 

δηµόσιο δασόκτηµα «Τσανακτσή» 

3211. Β Μ2 1,305 

1,20+ (0,021 Χ 5) 

5 Γ-2.2 Κατασκευή οδοστρωσίας 

(χαλικόστρωση) πάχους 0,10 µ για το 

διαχειριζόµενο από το +ηµόσιο 

δασόκτηµα «Στενηµάχου» 

3211. Β Μ2 1,30 

1,20+ (0,025 Χ 4) 

6 Γ-2.2 Κατασκευή οδοστρωσίας 

(χαλικόστρωση) πάχους 0,10 µ για το 

δηµόσιο δασόκτηµα «+αλαµαρίου-

Στράντζας» 

3211. Β Μ2 1,225 

1,20+ (0,025 Χ 1) 



Άρθρο 7 : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία.  

Στη διαδικασία δικαιούνται να συµµετάσχουν:  

1.  Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α.   Εγγεγραµµένες 

α1. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε εφό-
σον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες 
από ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο ή 

 
α2. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε εφό-

σον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. 
 

β. Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, εφόσον ανήκουν στην Α' και Β' τάξη, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 
του Π∆ 437/81 και της αριθ. 125174/288/22-01-2013-(ΦΕΚ:183/Β/31-1-2013) Υπουργικής 
Απόφασης. 

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας ή 
χωµατουργικών που νοµιµοποιούν την συµµετοχή τους. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποι-
ονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του Π∆ 609/85 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµ-
µετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατη-
γορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ενός κοινοπρα-
κτικού σχήµατος. 

Άρθρο 8 : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Κάθε συµµετέχων στη διαδικασία πρέπει να προσκοµίσει στα µέλη της αρµόδιας Επιτροπής αυ-
τοπροσώπως, σε φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και θα αναγρά-
φει τον τίτλο των δηµοπρατούµενων εργασιών και τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, τα πα-
ρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραµµάτιο Τα 
µείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή άλλου αναγνωρισµένου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµα 
τος, αξίας 2% της προϋπολογισµένης δαπάνης των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι (95,10 €) 
ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς το ∆ασαρχείο Νάουσας και η διάρκεια ισχύος της 
οποίας 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 60 ηµερών. 

2. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο πι-
στοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 7 της πα-
ρούσας, για Εργοληπτική επιχείρηση ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων πρωτότυπο ειδικό 
πτυχίο δασοτεχνικών έργων (άρθρο 16 του Π.∆. 437/81) και για επιχείρηση εγγεγραµµένη 
στα Νοµαρχιακά Μητρώα πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής στο Νοµαρχιακό Μητρώο 
Νοµού Ηµαθίας ή µε δηλωµένο τον Νοµό Ηµαθίας ως δεύτερο Νοµό. Τα δικαιολογητικά 
επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόµενος δηλώνει ότι : α) έλαβε 
γνώση των όρων της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τους αποδέχεται ανεπιφύλα-



κτα και είναι γνώστης των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, των συνθηκών εργασίας 
και γενικά του χώρου που θα εργασθεί, β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος σε άλλο διαγωνισµό. 

4. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονοµικών υποχρεώσεων υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή αναλόγων 
επαγγελµατικών ενώσεων, που η εκπλήρωση τους αποτελεί σύµφωνα µε το Νόµο προϋπό-
θεση συµµετοχής στη διαδικασία. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 

 
6. Βεβαίωση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών του κοινωνικού ασφαλιστικού φορέα για 

αυτασφάλεια και για ασφάλιση προσωπικού, εφόσον απασχολεί. Σε περίπτωση που δεν 
απασχολεί προσωπικό, θα το δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 

7. Αστυνοµική ταυτότητα, ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, διαπίστωσης αυτοπρό-
σωπου συµµετοχής στη διαδικασία. 

8. Τα απαιτούµενα δύο (2) µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο εί-
σπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ' ονόµατι του διαγωνιζοµένου). Μηχανόσηµα 
που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά. 

9. α) Για εργοληπτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιόκτητα µηχανήµατα έργων (Μ.Ε.): 

1) Απόδειξη ή Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης του ή των Μ.Ε. που διαθέτουν και θα 
χρησιµοποιήσουν στην εκτέλεση των εργασιών. 

β) Για εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα µηχανήµατα έργων: 

1) Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µη κατοχής Μ.Ε., 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται, ότι αναλαµβάνουν την 
υποχρέωση να προσκοµίσουν στο ∆ασαρχείο Κιλκίς αντίγραφο απόδειξης ή Βεβαίωσης κα-
ταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε µηχάνηµα που θα χρησιµοποιήσουν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών. 

Όσοι από τους συµµετέχοντες δεν καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείονται από 
τη διαδικασία και απορρίπτεται η προσφορά τους. 

Εντός του «Φακέλου Προσφοράς» θα τοποθετηθεί, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναγράφει τον τίτλο των προς εκτέλεση εργα-
σιών και τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης και θα είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένη. Το 
έντυπο της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντα, µε πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας 
µας (θα δοθεί στους ενδιαφεροµένους µαζί µε την Ανακοίνωση - Συγγραφή Υποχρεώσεων το 
αργότερο την προηγουµένη ηµέρα διεξαγωγής της διαδικασίας). Η προσφερόµενη έκπτωση, θα 
είναι σε ακέραιες εκατοστιαίες µονάδες επί των τιµών εκκίνησης που ορίζονται στο άρθρο 6 και 
γραµµένη ολογράφως και αριθµητικώς. Σε περίπτωση που η ολόγραφη αναγραφή της οικονο-
µικής προσφοράς είναι διαφορετική από την αριθµητική, λαµβάνεται υπόψη η ολόγραφη. 

Άρθρο 9 : ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

Μετά την παραλαβή των φακέλων των προσφορών, η Επιτροπή ανοίγει όλους τους φακέλους 
παρουσία των ενδιαφεροµένων και µονογράφει ο πρόεδρος όλα τα δικαιολογητικά που προ-
βλέπονται από την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφρά-
γιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών και ανακοινώνει τα επί µέρους στοιχεία τους τα 
οποία καταχωρεί σε πρακτικό. 

Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών ολοκλη-
ρώνεται την ηµέρα διεξαγωγής της διαδικασίας και διενεργείται κατά σειρά της µειοδοσίας, αρ-



χίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες προσφορές 
συµπίπτουν, τότε θα γίνει κλήρωση. 

Η εφαρµογή της όλης διαδικασίας καταχωρείται στο πρακτικό της επιτροπής που υπογράφεται 
από τον πρόεδρο και τα µέλη της και υποβάλλεται αµέσως µετά το πέρας της διαδικασίας στον 
προϊστάµενο της υπηρεσίας για έγκριση. 

 
Άρθρο 10 : Έγκριση - Ακύρωση - Επανάληψη της διασικασίας. 

Παρατυπία κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ή µαταίωση της ή µη κατακύρωση του αποτελέ-
σµατος για οποιονδήποτε λόγο, κανένα δικαίωµα ή απαίτηση δηµιουργούν υπέρ του µειοδότη. 

Ο αναδειχθείς µειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση από απρόβλεπτη τυχόν µεταβολή των 
οικονοµικών συνθηκών κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

Οι τιµές που θα επιτευχθούν στη διαδικασία είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης 
και σε καµία περίπτωση δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή ή προσαύξηση για οποιοδήποτε λό-
γο. 

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καµία προσφορά ή δεν γίνει τελικά δεκτή καµία προσφορά, η 
διαδικασία θα επαναληφθεί την ηµέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 2. 

Άρθρο 11 : Σύµβαση ανάληψης εργασίας, εκτέλεση και παραλαβή των εργασιών. 

Μετά την κατακύρωση των εργασιών, επιστρέφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής σε αυτούς 
που έλαβαν µέρος στη διαδικασία, πλην του τελικού µειοδότη, ο οποίος καλείται εγγράφως να 
προσέλθει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Νάουσας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, για την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του 
έργου, προσκοµίζοντας εγγύηση, που καλύπτει την καλή εκτέλεση των εργασιών, την πιστή 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου και 
ορίζεται σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισµού (χωρίς Φ.Π.Α.) της Υπηρεσίας, ήτοι 
εξακόσια δέκα ευρώ (237,70 €) η οποία θα αναγράφει ότι ισχύει µέχρι επιστροφής της. Σε 
περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο τελικός µειοδότης είναι µεγαλύτερο του 
12%, υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το τα οριζόµενα στην παρ. 2 του αρθ. 4 του Ν. 3263/2004 
όπως ισχύει. Με την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται στον ανάδοχο η 
εγγύηση συµµετοχής. 

Εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να µε-
ταφέρει το ή τα µηχανήµατα στον τόπο των εργασιών που θα του υποδειχθεί, προκειµένου να 
γίνει η εγκατάσταση του και να υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο. 

Αν ο ανάδοχος δεν φέρει εµπρόθεσµα την απαιτούµενη για την υπογραφή της σύµβασης εγγυη-
τική επιστολή ή δεν εµφανιστεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµίες, αν και έχει κληθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις και η εγγύηση συµµετοχής του στη διαδικασία κα-
ταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου. 

Ο χρόνος περάτωσης των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υ-
πογραφή της σύµβασης, οπότε λύεται η σύµβαση χωρίς καµία υποχρέωση της Υπηρεσίας για 
χορήγηση παράτασης. 

Σε περίπτωση σοβαρής Βλάβης µηχανήµατος η οποία δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί εντός 
τριών (3) ηµερών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το µηχάνηµα µε άλλο α-
ναλόγου τύπου και ιπποδύναµης, το οποίο θα έχει την έγκριση της υπηρεσίας, προκειµένου να 
συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών. 



Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα τη σχετική µελέτη καθώς και τις υποδείξεις του 
επιβλέποντος υπαλλήλου. Εργασίες που θα εκτελεστούν µε πρωτοβουλία του αναδόχου, θα θε-
ωρηθούν ως µη γινόµενες, δεν θα παραληφθούν και οι δαπάνες θα Βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 12 παρ. 4 του 
Π.∆.437/81. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα της προσωρινής ή οριστικής διακοπής των εργασιών σε περίπτωση 
περιορισµού ή διακοπής της χρηµατοδότησης των έργων, που εγκρίθηκαν για την εκτέλεση του 
προγράµµατος από την Υπηρεσία µας µε την προϋπόθεση να ειδοποιήσει εγγράφως τον ανάδο-
χο πέντε (5) ηµέρες νωρίτερα. 

Σε περίπτωση που για υπηρεσιακούς λόγους δεν καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση του µειοδότη 
στις ανωτέρω προθεσµίες, η Υπηρεσία δεν έχει καµία ευθύνη αποζηµίωσης αρκεί να ειδοποιηθεί 
έγκαιρα ο εργολήπτης για το χρόνο έναρξης των εργασιών. 

Η µεταφορά των µηχανηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, οι απόστασης µετακινήσεις 
και η επιστροφή στην έδρα του, Βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Άρθρο 12 : Ατυχήµατα - Ασφάλιση του προσωπικού. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ν' ασφαλίσει όλο το προσωπικό που απασχολεί σε µια από τις 
αναγνωρισµένες ασφαλιστικές εταιρείες του ∆ηµοσίου. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου κα-
ταβλητέα ασφάλιστρα στο σύνολο, δηλαδή εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισµένου 
βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να βαρύνει τον φορέα του έργου ούτε να 
επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων, του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και α-
ποζηµιώσεις για ζηµιές προκαλούµενες από το προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών 
του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και εν γένει 
πάσης φύσεως κοινωφελή έργα. 

Ο χειρισµός του ή των µηχανηµάτων (ισοπεδωτήρων κλπ), θα γίνεται από έκαστο έµπειρο και 
επιδέξιο χειριστή που θα έχει ανάλογο δίπλωµα. Αντίγραφο του διπλώµατος θα παραδοθεί από 
τον ανάδοχο κατά την εγκατάσταση του στο χώρο των εργασιών. Σε περίπτωση που ο χειριστής 
κριθεί ακατάλληλος από τον επιβλέποντα τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει 
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ειδοποίηση του. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως ο 
ανάδοχος υπόκειται τις συνέπειες της µη τήρησης των όρων της παρούσας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ενάντια στα ατυχήµατα. Πρέπει να 
µεριµνήσει έτσι ώστε να µη γίνονται ατυχήµατα στους εκεί εργαζοµένους. Την ευθύνη της απο-
ζηµίωσης για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί αναλαµβάνει στο ακέραιο ο ανάδοχος. Επίσης θα 
πρέπει φροντίσει για την ασφάλεια και να µη γίνει πρόξενος πυρκαγιάς και ζηµιών. Για κάθε 
ζηµία που θα συµβεί είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ανάδοχος. 

Η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση για την µεταφορά του εργοταξίου στον τόπο εργασίας, 
για την εξεύρεση τόπου διαµονής τους και για την διατροφή τους. 

Άρθρο 13 : Απαγορεύσεις 

Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση της εκτέλεσης των εργασιών σε τρίτο. 

Άρθρο 14 : Έδρα επιχείρησης - εκπροσώπηση 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή 
διεύθυνση της και σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης του δεν είναι στην Π.Ε. Νάουσας, 
διορίζει υποχρεωτικά αντίκλητο, κάτοικο της Π.Ε Νάουσας. Όλα τα έγγραφα της υπηρεσίας προς 



τον ανάδοχο επιδίδονται στον ίδιο ή στον αντίκλητο του και σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής 
τους θυροκολλούνται στην κατοικία του ή αναγιγνώσκεται το περιεχόµενο ενώπιων δύο 
µαρτύρων και θεωρείται ότι παραλήφθηκαν απ' αυτόν νόµιµα. 

Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στο ∆ασαρχείο Κιλκίς την νόµιµη εκπροσώπηση της ή τους 
τυχόν πληρεξούσιους. 

Άρθρο 15 : Λύση της σύµβασης 

Λύση της συµβάσεως χωρίς καµία αποζηµίωση στον ανάδοχο µπορεί να πραγµατοποιηθεί στις 
εξής περιπτώσεις: 

α) Εάν περικοπούν οι πιστώσεις για την εκτέλεση των εργασιών, 

β)Εάν ανασταλούν οι εργασίες από την Υπηρεσία,  

γ) Σε περίπτωση αποβίωσης του αναδόχου. 

δ) Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν εγκαταστήσει τον ανάδοχο για εργασία σε διάστηµα µεγα-
λύτερο των 20 ηµερών από της υπογραφής του συµφωνητικού. 

Άρθρο 16 : Επιπτώσεις 

Η µη τήρηση από τον ανάδοχο οποιουδήποτε άρθρο της παρούσας ή της Σύµβασης, δίνει το δι-
καίωµα στην υπηρεσία να καταγγείλει τη Σύµβαση και να τον κηρύξει έκπτωτο, να εξοφλήσει 
υπέρ του ∆ηµοσίου την εγγυητική επιστολή και να αναθέσει την αποπεράτωση των εργασιών σε 
έτερο ανάδοχο, µε οιανδήποτε τιµή µονάδας, την δε πέραν της επιτευχθείσης τιµή µονάδας του 
διαγωνισµού διαφορά, θα την καταβάλει ο ανάδοχος στο ∆ηµόσιο Ταµείο, ύστερα από βεβαίωση 
της υπηρεσίας. 

Νάουσα, 2-07-2014 
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