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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                           ΟΤΦΛΙ, 13-10-2015 
ΝΟΜΟ  ΕΒΡΟΤ                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 20016 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ   
ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 56/2015 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
1. Ο Διμαρχοσ ουφλίου διακθρφςςει τθν με ςυνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνιςμό επιλογι αναδόχου για τθν 
καταςκευι του ζργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ & ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ 
ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΟ ΔΑΙΚΟ ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑ-ΛΕΤΚΙΜΗ-ΟΤΦΛΙΟΤ» με το 
ςφςτθμα προςφοράσ επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ τιμϊν ςε ςυμπλθρωμζνο τιμολόγιο 
ομαδοποιθμζνων τιμϊν τθσ Τπθρεςίασ, με ζλεγχο ομαλότθτασ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ (ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 4 και 5 του άρκρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  
2. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Μελζτθσ του ζργου ανζρχεται ςε 34.989,98 € μαηί με το Φ.Π.Α.(23 %). Σο ζργο 
ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν: α) κατθγορία ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ με προχπολογιςμό 
27.618,35Ευρώ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)και β) ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προχπολογιςμό 
547,14Ευρώ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και θ χρθματοδότθςι του προζρχεται από το ΕΠΑ 
2007 – 2013, Χρθματοδοτικό Πρόγραμμα, ΕΠΠΕΡΑΑ/ΤΠΑΠΕΝ, τίτλοσ πράξθσ: «Προςταςία και διατιρθςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Πάρκου Δάςουσ Δαδιάσ – Λευκίμθσ – ουφλίου». 
3. Σο ζργο κα εκτελεςκεί εντόσ των ορίων του Εκνικοφ Πάρκου Δάςουσ Δαδιάσ – Λευκίμθσ – ουφλίου, εντόσ 
των διοικθτικϊν ορίων του Διμου ουφλίου. 
4. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το Ν. 3669/08 «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ 
καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ)και τισ διατάξεισ Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86), το άρκρο 27 
του Ν. 2166/93 για κράτθςθ 6‰ ςτο ΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). Επίςθσ ιςχφουν οι ςε εκτζλεςθ των 
ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), 
κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 
όπωσ αυτά κα ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτον Ελλθνικό Σφπο. 
Σο κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι. 
5. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτισ 30-10-2015, ημέρα Παραςκευή και ώρα 10:00π.μ. *λιξθ επίδοςθσ προςφορϊν+ 
ςτθν αίκουςα Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου ουφλίου, οδόσ Βας. Γεωργίου ΙΙ 180  μπροςτά ςε αρμόδια 
Επιτροπι διαγωνιςμοφ 
6. το διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν:  

Α) Μεμονωμένεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ:   
i. Εγγεγραμμένεσ ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εφόςον ανικουν ςτθν Α1 ζωσ και 7θ τάξθ για ζργα κατθγορίασ ΠΡΑΙΝΟΤ, κακϊσ και 
εμπειροτζχνεσ κατόχουσ νομαρχιακϊν πτυχίων  

ii. Προερχόμενεσ από κράτη - μέλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ.) ι από κράτθ που ζχουν υπογράψει τθν ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ υμβάςεισ (.Δ..) του 
Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ι που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν κυρωκεί με ςχετικι 
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου , ςτα οποία τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι αναγνωριςμζνων 
εργολθπτϊν, εφόςον είναι εγγεγραμμζνεσ ςτουσ καταλόγουσ αυτοφσ και ςε τάξθ και κατθγορία 
αντίςτοιχθ με τισ καλοφμενεσ του Ελλθνικοφ Μθτρϊου Μ.Ε.Ε.Π. 

iii. Προερχόμενεσ από ωσ ανωτζρω βϋ κράτθ, ςτα οποία δεν τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι 
αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον αποδεικνφουν ότι ζχουν εκτελζςει ζργα παρόμοια με το 
δθμοπρατοφμενο, από ποιοτικι και ποςοτικι άποψθ. 

Β)  Κοινοπραξίεσ Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ ςε 
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπωσ 
τροποποιικθκε από το άρκρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία ςτθν ίδια 
κατθγορία) και υπό τον όρο ότι κάκε Εργολθπτικι Επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει ςτο κοινοπρακτικό 
ςχιμα με ποςοςτό όχι μικρότερο του 25% τθσ καλοφμενθσ κατθγορίασ.  
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Γ) Κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων για τθν κάλυψθ των διαφόρων κατθγοριϊν των 
εργαςιϊν του ζργου υπό τουσ όρουσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του ΚΔΕ. Σο ποςοςτό ςυμμετοχισ 
τθσ κάκε επιχείρθςθσ ςτο κοινοπρακτικό ςχιμα προκφπτει από τον προχπολογιςμό τθσ 
κατθγορίασ για τθν οποία αυτι ςυμμετζχει και δεν είναι απαραίτθτο να αναγράφεται, ςτθν 
περίπτωςθ δε που αναγραφεί λανκαςμζνα, δεν επθρεάηεται το κφροσ τθσ ςυμμετοχισ τθσ 
επιχείρθςθσ και τθσ κοινοπραξίασ. Κατθγορία εργαςιϊν με ποςοςτό κάτω του 10% του 
προχπολογιςμοφ του ζργου (χωρίσ ανακεϊρθςθ και Φ.Π.Α.), εφόςον δεν καλείται ςτθ 
δθμοπραςία, ακροίηεται ςτον προχπολογιςμό τθσ μεγαλφτερθσ κατθγορίασ.  

Δ) Κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων εγγεγραμμζνων ςτθν τάξθ A1 ζωσ και 7θ του του 
Μ.Ε.Ε.Π. για ζργα κατθγορίασ ΠΡΑΙΝΟΤ με τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιςη ορίου λόγω κοινοπραξίασ). 

Ε) Κάκε εργολθπτικι επιχείρθςθ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ενόσ κοινοπρακτικοφ 
ςχιματοσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ ςυμμετοχι εργολθπτικϊν 
επιχειριςεων ςε διαγωνιςμοφσ για τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων. 

7. Η Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε ποςοςτό 1,5% επί του προχπολογιςμοφ τθσ 
υπθρεςίασ, εκτόσ Φ.Π.Α. και ανακεϊρθςθσ, ιτοι ςτο ποςό των τετρακοςίων είκοςι ζξι ευρϊ και 
εβδομιντα ενόσ λεπτοφ (426,71) ευρϊ, θ οποία κα απευκφνεται προσ το Διμο ουφλίου και με ιςχφ 
τουλάχιςτον 6 (ζξι) μθνϊν και 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοπράτθςθσ. 
8. Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 51 του Ν.3669/2008.  
9. Η ςυνολικι προκεςμία περαίωςθσ του ζργου ορίηεται ςε 40 ημέρεσ.  
10. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει το ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό (κατά τθ διάταξθ του άρκρου 
24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάςτθμα ζξι  μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτα γραφεία του Διμου ουφλίου και ςτα τθλ. 25543 50130  και 25543 
50131, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 
 
 

ΟΤΦΛΙ,   13 – 10 – 2015 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 

 
ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β 
 

 
ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ (ΡΟΧΕΙΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
(Τφποσ  Β) 

 
 

Για ζργα που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 
  
 
 

ΕΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ1: 
 
 
 
 
 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ 
ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 
 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΡΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΕΡΡΕΑΑ / ΥΡΑΡΕΝ 
 
34.989,98 ΕΥΩ 

 
 

 
 

 
 

 
ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ (ΡΟΧΕΙΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
(Τφποσ  Β) 

 
 

Για ζργα που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ2 
 
 
 
 

 
ΣΟΥΦΛΙ 

13 – 10 – 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο (πρ θσδηθφο ελάξηζκνπ ζην ΠΓΔ ή θσδηθφο 

πίζησζεο ηνπ ηαθηηθνχ π/π. ηελ πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηελ Δ.Δ. λα αλαγξάθεηαη θαη ν 
ηίηινο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ  ή άιινπ  θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ  νπνίνπ 
είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). 

2
 χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ 1336/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 ην θαηψηαην φξην ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ΦΠΑ) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ  απφ 
1εο Ιαλνπαξίνπ 2014 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.186.000 ΔΤΡΩ (ρσξίο Φ.Π.Α.). Σν πνζφ απηφ επαλεμεηάδεηαη απφ 
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλά δηεηία θαη αλαζεσξείηαη εάλ ρξεηαζηεί. Αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (ζπλνιηθά) 
ππεξβαίλεη ην πνζφλ απηφ, λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
  

ΕΓΟ: 
 

 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ 
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-
ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ3: 

 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΡΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ 
– ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΕΡΡΕΑΑ / ΥΡΑΡΕΝ 
     

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ  ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΡΡ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   (( ΡΡ  ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΙΙ  ΟΟ ΥΥ ))   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ    

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

 
 

 
Ο Διμοσ ουφλίου 

 

δδ ιι αα κκ θθ ρρ φφ ςς ςς εε ιι   
 

τθ με ςυνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνιςμό επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου: 
 

 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ 
ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 
 

Ρροχπολογιςμοφ …34.989,98… Ευρϊ (με ανακεϊρθςθ και Φ.Ρ.Α.), 
 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ α) του ν. 3669/08 «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ 
νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων (ΚΔΕ) και  
β) τουσ όρουσ του παρόντοσ τεφχουσ και  

καλεί 
τουσ ενδιαφερόμενουσ εργολιπτεσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου καταςκευισ του 
ωσ άνω ζργου. 
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  Όπσο ππνζεκείσζε 1. 
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

  ςελ. 

Άρκρο 1 Κφριοσ του ζργου – Προϊςταμζνθ Αρχι – Διευκφνουςα Τπθρεςία 5 

Άρκρο 2 Παραλαβι τευχϊν 6 

Άρκρο 3 
Προχποκζςεισ ζγκυρθσ και παραδεκτισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό  – Σρόποσ 

υποβολισ Φακζλου Προςφοράσ 
7 

Άρκρο 4 Διαδικαςία κατάκεςθσ και εξζταςθσ των Προςφορϊν  8 

Άρκρο 5 φμβαςθ – υμβατικά τεφχθ 12 

Άρκρο 6 Γλϊςςα διαδικαςίασ 12 

Άρκρο 7 Εφαρμοςτζα νομοκεςία 13 

Άρκρο 8 Χρθματοδότθςθ του Ζργου, Φόροι, Δαςμοί κ.λ.π. – Πλθρωμι Αναδόχου 14 

Άρκρο 9 Παροχι διευκρινίςεων για τον διαγωνιςμό 14 

Άρκρο 10 Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό  14 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 14 

Άρκρο 11 
Σίτλοσ, προχπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του 

ζργου 
 

Άρκρο 12 Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου 16 

Άρκρο 13 Διαδικαςία Επιλογισ Αναδόχου – φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 17 

Άρκρο 14 Κριτιριο Ανάκεςθσ - Ανάδειξθ Αναδόχου  17 

Άρκρο 15 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό  17 

Άρκρο 16 Χοριγθςθ προκαταβολισ – Ριτρα Πρόςκετθσ Καταβολισ (Πριμ) 18 

Άρκρο 17 Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου  18 

Άρκρο17Α  18 

Άρκρο 18 Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν 19 

Άρκρο 19 Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 19 

Άρκρο 20 Δθμοςιότθτα – Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 19 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ  

Άρκρο 21 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 19 

Άρκρο 22 Επαγγελματικά προςόντα 20 

Άρκρο 23 Δικαιολογθτικά  21 

Άρκρο 24 Περιεχόμενο Φακζλου Προςφοράσ  25 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ  

Άρκρο 25 Διάφορα 28 

15PROC003160486 2015-10-13



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΙ 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

 
 
Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου - Ρροϊςταμζνθ Αρχι – Διευκφνουςα Υπθρεςία 
 
1.1 Εργοδότθσ – Κφριοσ του Ζργου είναι: Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Δάςουσ Δαδιάσ 

– Λευκίμθσ – ουφλίου .4 
 
1.2 Φορζασ καταςκευισ του ζργου είναι: Ο Διμοσ ουφλίου 5 
 
1.3 Προϊςτάμενθ Αρχι είναι θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου ουφλίου που ζχει ζδρα το 

ουφλί6 
 

Οδόσ  : Βας. Γεωργίου 180 
Σαχ.Κωδ. : 68400 
Σθλ. : 2554  350100 
Telefax : 2554  350113 
E-mail7 : dim@0890.syzefxis.gov.gr 

 
προσ τθν οποία οι διαγωνιηόμενοι κα απευκφνουν τθν αλλθλογραφία τουσ και κα 
κατακζςουν τα ζνδικα μζςα (τα προβλεπόμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ κατά το ςτάδιο 
δθμοπράτθςθσ του ζργου) που ενδεχομζνωσ κα αςκιςουν.   

 
1.4 Διευκφνουςα / Επιβλζπουςα Τπθρεςία για τθν καταςκευι του ζργου, είναι θ 

Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν – πολεοδομίασ και περιβάλλοντοσ. 
 

Η δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτο Δθμαρχιακό κατάςτθμα του Διμου ουφλίου, ςτθν 
αίκουςα του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 8 

 
1.5  - «Ενδιαφερόμενοσ / Τποψιφιοσ» είναι θ Εργολθπτικι Επιχείρθςθ (Εργ.Επ.) που ζχει το 

εκ του νόμου δικαίωμα και προτίκεται να λάβει μζροσ ςτθν παροφςα δθμοπραςία.  
- «Προςφζρων / διαγωνιηόμενοσ» είναι κάκε Εργ.Επ. ι Κ/ξία που ζχει υποβάλει 

προςφορά ςτθν παροφςα δθμοπραςία. 
- «Ανάδοχοσ / εργολάβοσ» είναι θ Εργ.Επ. ι Κοινοπραξία που ςυνάπτει ςφμβαςθ 

εκτζλεςθσ με τον κφριο του ζργου.  

                                                           
4
 Σν λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν (άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ΚΓΔ, 

π.ρ. ην Γεκφζην, ν Γήκνο, ε Πεξηθέξεηα, ε δεκνηηθή επηρείξεζε θ.ν.θ. Δθφζνλ αλαζέηνπζα αξρή είλαη ην 
Γεκφζην, λα γίλεηαη εηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο (π.ρ. Διιεληθφ Γεκφζην/Τπνπξγείν Τ.ΜΔ.ΓΙ./Γ.Γ.Γ.Δ. 
/Γηεχζπλζε Οδηθψλ έξγσλ (Γ1) θ.ν.θ.  

5
 Η αξκφδηα αξρή πνπ έρεη ηελ επζχλε παξαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νπνία αλήθνπλ ε Πξντζηακέλε Αξρή 

θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Δθφζνλ ε Π.Α. θαη ε Γ.Τ. δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αξρή, φπσο γηα 
παξάδεηγκα έξγν δήκνπ πνπ δελ έρεη δηθή ηνπ ηερληθή ππεξεζία θαη ζην νπνίν Γ.Τ. είλαη ε ηερληθή 
ππεξεζία άιινπ δήκνπ (δήκνο ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ), ηφηε πξέπεη λα ηίζεηαη σο θνξέαο θαηαζθεπήο ε 
ππεξεζία ηνπ δήκνπ πνπ αζθεί θαζήθνληα Γ.Τ. 

6
 Δπηζεκαίλεηαη, φζνλ αθνξά ηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ, φηη Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πιελ 

ηεο πεξηπηψζεσο ηεο παξαγξάθνπ 1(ε) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.3852/2010 πνπ ηελ αξκνδηφηεηα αζθεί ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γηα ηνπο Ο.Σ.Α. Β’ Βαζκνχ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Π.Α. αζθεί ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 
ζχκθσλα κε ηε παξ.1(γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ.3852/2010 θαη ηε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ/ηνο 7/2013. Κάζε 
άιιε αξκνδηφηεηα ηεο Π.Α. πνπ δελ έρεη ξεηά απνλεκεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αζθείηαη απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ή άιιεο αξκφδηαο Σερληθήο Γ/λζεο ζχκθσλα κε ηνλ 
εθάζηνηε νξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 

7
 Δθφζνλ ππάξρεη. 

8
 Π.ρ. ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ …………… . 
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- «Σιμολόγιο Ζργου» ι «Σιμολόγιο Προςφοράσ» ι «Σιμολόγιο» ι «υμβατικό 
Σιμολόγιο» είναι το Σιμολόγιο Μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ με τισ τιμζσ μονάδοσ μειωμζνεσ 
κατά το ποςοςτό ζκπτωςθσ που προςφζρει ο ανάδοχοσ κατά το διαγωνιςμό. 

- Κωδικοποίθςθ Νομοκεςίασ Δθμοςίων Ζργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεισ του κυρωτικοφ  
νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Αϋ 116) 

 
1.6 Αν θ Δ.Τ. ι Π.Α. μεταςτεγαςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι εκτζλεςθσ 

του ζργου, κα γνωςτοποιιςουν άμεςα τθ νζα τουσ διεφκυνςθ ςτουσ υποψθφίουσ ι ςτον 
ανάδοχο αντίςτοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονόσ δεν προκφπτει οποιαδιποτε 
ακυρότθτα ι άλλθ δυςμενισ ςυνζπεια ςτθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ ι εκτζλεςθσ τθσ υπόψθ 
ςφμβαςθσ. 
Εφόςον οι ωσ άνω υπθρεςίεσ ι/και αποφαινόμενα όργανα του Φορζα Καταςκευισ 
καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και 
εγγράφωσ  ςτουσ υποψθφίουσ ι ςτον ανάδοχο αντίςτοιχα τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι 
αποφαινομζνων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν τον κακολικό τουσ διάδοχο 
που υπειςζρχεται πλιρωσ ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ, και από το γεγονόσ αυτό 
δεν προκφπτουν οποιεςδιποτε ακυρότθτεσ ςτθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ ι τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ υπόψθ ςφμβαςθσ. Παράλειψθ ενθμζρωςθσ των ενδιαφερομζνων επιφζρει ακφρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ και επαναπροκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ, μόνο εφόςον ζχει αποδεδειγμζνα ωσ 
αποτζλεςμα τθν παρακϊλυςθ ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ςτον διαγωνιςμό. 

 
Άρκρο 2: Ραραλαβι τευχϊν  
 
2.1 Σο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ9, που κα ςυμπλθρωκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ 

και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 5 (παρ. 2) με ςτοιχεία 2, 4, 5, 
6, 7 και 8, διατίκενται από Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου ουφλίου, οδόσ Βας. Γεωργίου 
180, Πλθροφορίεσ Κοτςάνθ Ελζνθ. τθλ.:25543 50130. 

 Σα ςτοιχεία αυτά χορθγοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από τθν αρχι που διεξάγει το 
διαγωνιςμό μζχρι και τθν Τρίτθ 27-10-2015. Εφόςον ηθτθκοφν εμπρόκεςμα 
χορθγοφνται το αργότερο εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ χοριγθςθσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ 
δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε 10,00 ΕΥΩ, εκτόσ αν αναλάβουν τθν 
αναπαραγωγι των τευχϊν με δικι τουσ δαπάνθ και επιμζλεια.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, να λάβουν 

γνϊςθ των υπόλοιπων ςτοιχείων και υπαρχουςϊν μελετϊν, ερευνϊν κ.λ.π., ςτα 
γραφεία τθσ αρχισ που διεξάγει το διαγωνιςμό κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.  

 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψιφιοι από τα κράτθ –μζλθ τθσ Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτθ που 

ζχουν κυρϊςει τθ ςφμβαςθ του Π.Ο.Ε. για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ι που προζρχονται 
από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν κυρωκεί με ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου  και 
το κείμενο των οποίων επιτρζπει ρθτϊσ το άνοιγμα των κοινοτικϊν διαγωνιςμϊν ςε 
υποψθφίουσ που προζρχονται από αυτζσ τισ χϊρεσ, μποροφν να παραλάβουν τα 
παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν υπθρεςία που διεξάγει τον διαγωνιςμό, πζραν τθσ 
αναφερομζνθσ ςτθν παράγραφο 2.1 δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ τουσ. Η υπθρεςία αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν 

                                                           
9
 Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηέηνηνπ εληχπνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 9 ηνπ ΚΓΔ θαη 

αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ (βι. Άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ), π.ρ. ζην άξζξν 5 ηνπ ΚΓΔ, είλαη 
πξναηξεηηθή ε ρνξήγεζε ηέηνηνπ ππνδείγκαηνο, ελψ ζηα άξζξα 6 θαη 7 είλαη ππνρξεσηηθή.  
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Σαχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει 
ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξι τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.  

 
Άρκρο 3: Ρροχποκζςεισ ζγκυρθσ και παραδεκτισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό – Τρόποσ υποβολισ 

φακζλου προςφοράσ 
 
3.1 Για τθν ζγκυρθ και παραδεκτι ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι κατακζτουν 

ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτο άρκρο 18, τον φάκελο τθσ 
προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τισ απαιτιςεισ των άρκρων 23 και 
24 τθσ παροφςασ.  
 

3.2 Ο φάκελοσ προςφοράσ (θ προςφορά) αποτελείται από δφο ξεχωριςτοφσ φακζλουσ, τον 
φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τον φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 
Οι φάκελοι αναγράφουν ςτο εξωτερικό τουσ μζροσ τον τίτλο του ζργου, τθν επωνυμία, 
τθ διεφκυνςθ (οδόσ, αρικμόσ, Σ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και ενδεχομζνωσ, εφόςον 
υπάρχει, e-mail) του προςφζροντοσ/Διαγωνιηόμενου και τα ςτοιχεία όλων των μελϊν, 
ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ. Ο ζνασ φάκελοσ περιζχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
(με τθν ζνδειξθ ςτο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ») και ο 
άλλοσ τθν οικονομικι προςφορά (με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ»). 

                      Ελλείψεισ ςτθν αναγραφι των ανωτζρω (εξωτερικϊν) ςτοιχείων ςυμπλθρϊνονται κατά 
τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ και δεν αποτελοφν λόγο αποκλειςμοφ των υποψθφίων.  

                      Ο φάκελοσ που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά είναι απαραίτθτα και επί ποινι 
αποκλειςμοφ ςφραγιςμζνοσ, δθλαδι κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί 
χωρίσ να καταςτεί τοφτο αντιλθπτό.  

  
3. 3 Οι θμεδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ κατακζτουν τον φάκελο προςφοράσ ιδιοχείρωσ 

ςτθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 παρ. 2 του 
ΚΔΕ.  Ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τθν προςφορά, ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του διαγωνιηόμενου:  

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ ατομικισ επιχείρθςθσ ο ίδιοσ ο ατομικόσ 
εργολιπτθσ,  

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ο.Ε. ι Ε.Ε. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ι 
εξουςιοδοτθμζνοσ ομόρρυκμοσ εταίροσ τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ,  

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ε.Ρ.Ε. ι Ιδιωτικισ Κεφαλαιουχικισ Εταιρείασ 
(Ι.Κ.Ε.) ο εξουςιοδοτθμζνοσ επί τοφτω διαχειριςτισ τθσ,   

 ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Α.Ε. εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Δ..,  
 ε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ εργολθπτικϊν επιχειριςεων είτε α) ο κοινόσ 

εκπρόςωποσ (που πρζπει να είναι ζνασ εκ των κοινοπρακτοφντων, διοριςμζνοσ 
με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο) των κοινοπρακτουςϊν Εργ.Επ. είτε β) όλοι 
οι κοινοπρακτοφντεσ μαηί, ο κακζνασ εκπροςωποφμενοσ ι 
αντιπροςωπευόμενοσ κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεφεται θ εκπροςϊπθςθ δφο ι περιςςότερων διαγωνιηομζνων από το ίδιο 
φυςικό πρόςωπο. 

 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψιφιοι, που προζρχονται από κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και 

από κράτθ που ζχουν κυρϊςει τθ ςυμφωνία του Π.Ο.Ε. για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ι 
που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ 
ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν κυρωκεί με ςχετικι απόφαςθ του 
αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρζπει ρθτϊσ το άνοιγμ α των 
κοινοτικϊν διαγωνιςμϊν ςε υποψθφίουσ που προζρχονται από αυτζσ τισ χϊρεσ 
μποροφν να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ και ταχυδρομικά. Η αρχι που διεξάγει 
τον διαγωνιςμό δεν ζχει ευκφνθ για τθν τυχόν εκπρόκεςμθ άφιξθ τθσ προςφοράσ ςτο 
πρωτόκολλό τθσ. 
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 3.5        Προςφορζσ εκπρόκεςμεσ για οποιοδιποτε λόγο είναι απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται 

χωρίσ να ανοιχτοφν. Η ανεπιφφλακτθ παραλαβι τθσ προςφοράσ από τον εκπροκζςμωσ 
υποβάλλοντα τεκμαίρεται ωσ αποδοχι του αποκλειςμοφ και παραίτθςθ από το 
δικαίωμα δικαςτικισ αμφιςβιτθςθσ τθσ πράξθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

 Αν ο ενδιαφερόμενοσ διαφωνεί με το εκπρόκεςμο και δθλϊςει ρθτά ςτον Πρόεδρο τθσ 
Ε.Δ. ότι κα κατακζςει ςχετικι ζνςταςθ, ο φάκελοσ τθσ εκπρόκεςμθσ προςφοράσ 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τισ υπόλοιπεσ προςφορζσ. Η Ε.Δ. ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που 
περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τθν απορρίπτει ωσ απαράδεκτθ.  

 Η ίδια διαδικαςία τθρείται και ςε κάκε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κεωρ εί 
ότι θ προςφορά είναι απαράδεκτθ.   

 
Άρκρο 4: Διαδικαςία κατάκεςθσ και εξζταςθσ των προςφορϊν  
 
4.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ 
 

α) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.) ςυνζρχεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, μιςι ϊρα πριν τθν 
ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ. Κθρφςςεται θ ζναρξθ τθσ 
παραλαβισ των προςφορϊν, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προςφοράσ, που κατατίκενται 
ενϊπιόν τθσ και κθρφςςεται θ λιξθ τθσ παραλαβισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του 
άρκρου 22 του ΚΔΕ,  δθλαδι μετά τθν επζλευςθ τθσ ϊρασ 10.00, ο Πρόεδροσ ανακοινϊνει 
τθ λιξθ του χρόνου, περιμζνει λίγα λεπτά (2-3) και κθρφςςει τθ λιξθ τθσ παραλαβισ. Ο 
Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί με τθν υπθρεςία του πρωτοκόλλου για 
να διαπιςτϊςει αν ζχουν αφιχκεί ταχυδρομικϊσ προςφορζσ κατά τθν παρ. 3.4 (ςθμειϊνεται 
ότι ςτο πρωτόκολλο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα άφιξθσ, ςθμειϊνεται πάνω ςτο φάκελο 
και μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και, ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει 
μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του προζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ 
υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. 
 

       β) Η παραλαβι και εξζταςθ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία γίνεται από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αυκθμερόν, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο ςθμείο θ) του 
παρόντοσ άρκρου, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ και ςε ενιαίο ςτάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον 
ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο των οικονομικϊν 
προςφορϊν και τθν υποβολι του πρακτικοφ τθσ για το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ. 
 
γ) Για κάκε φάκελο προςφοράσ που κατατίκεται ενϊπιόν τθσ από θμεδαπι επιχείρθςθ, θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταγράφει (με βάςθ το επιδεικνυόμενο ςχετικό ζγγραφο)  τα 
ςτοιχεία του προςϊπου που τον υποβάλλει (τουλάχιςτον ονοματεπϊνυμο και αρικμό 
ταυτότθτασ ι ςυναφοφσ εγγράφου που πιςτοποιεί τθν ταυτότθτά του). Σζτοια καταγραφι 
δεν γίνεται ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ τθσ προςφοράσ.  
ε περίπτωςθ που θ νομιμοποίθςθ του υποβάλλοντοσ το φάκελο προςϊπου αμφιςβθτείται, 
ο φάκελοσ παραλαμβάνεται και θ τελικι απόφαςθ λαμβάνεται κατά τον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, μετά το άνοιγμα και τθν καταγραφι των οικονομικϊν 
προςφορϊν. 
  
δ) Οι φάκελοι που περιζχουν τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ανοίγονται από τθν Επιτροπι, θ 
οποία καταγράφει ςτο πρακτικό τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που περιζχονται ςτον 
φάκελο (χωρίσ ταυτόχρονα να ελζγχει το νομότυπο και τθν πλθρότθτά τουσ), και 
μονογράφει το κακζνα από αυτά ανά ςελίδα.  
τθ ςυνζχεια αποςφραγίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ, μονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Ε.Δ. και ανακοινϊνονται τα επιμζρουσ ςτοιχεία τουσ για κάκε 
διαγωνιηόμενο. Πλεσ οι οικονομικζσ προςφορζσ καταχωροφνται, μετά από λογιςτικό ζλεγχο 
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και τισ τυχόν αναγκαίεσ διορκϊςεισ10, ςε πίνακα κατά τθ ςειρά μειοδοςίασ (αρχίηοντασ από 
τθ μικρότερθ προςφορά), ο οποίοσ υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Ε.Δ. και αποτελεί μζροσ 
του πρακτικοφ τθσ. 
 
ε) Κατόπιν θ Ε.Δ., ξεκινϊντασ από τον πρϊτο μειοδότθ και ακολουκϊντασ τθ ςειρά 
μειοδοςίασ, διαπιςτϊνει α) αν το πρόςωπο που κατζκεςε τθν προςφορά τθσ επιχείρθςθσ 
ςτον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό ζχει το ςχετικό δικαίωμα ςφμφωνα με τθν παρ. 3.3 τθσ 
παροφςασ β) ελζγχει τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι των διαγωνιηομζνων, γ) το δικαίωμα 
ςυμμετοχισ τουσ ςτον διαγωνιςμό (ςφμφωνα με το άρκρο 21 τθσ παροφςασ) και δ) τθν 
εκπλιρωςθ των όρων του άρκρου 22 τθσ παροφςασ, με βάςθ τα δικαιολογθτικά και το 
περιεχόμενο του φακζλου, ςφμφωνα με τα άρκρα 23 και 24 τθσ παροφςασ.  
 
ςτ) τθ ςυνζχεια θ Ε.Δ. ελζγχει το παραδεκτό των οικονομικϊν προςφορϊν κατά τθν ίδια 
ςειρά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοηόμενο ςφςτθμα 
υποβολισ προςφορϊν. Κατά τθ διαδικαςία αυτι, ελζγχει τθν πλθρότθτα των υπογραφϊν 
και μονογραφϊν (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτο άρκρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, ςτθν 
Οικονομικι Προςφορά των διαγωνιηόμενων.  Ελζγχεται κατόπιν, κατά το άρκρο 24.2 τθσ 
παροφςασ, θ ορκότθτα ςυμπλιρωςθσ του Εντφπου Οικονομικισ Προςφοράσ των 
διαγωνιηόμενων, θ αρικμθτικι και θ ολόγραφθ αναγραφι των επιμζρουσ ποςοςτϊν 
ζκπτωςθσ και θ ομαλότθτα αυτϊν μεταξφ τουσ.11  
 
η) Για τθν εφαρμογι του ελζγχου ομαλότθτασ, χρθςιμοποιείται από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.) θ μζςθ ζκπτωςθ προςφοράσ (Εμ), που υπολογίηεται ςτο τζλοσ του 
Εντφπου Οικονομικισ Προςφοράσ από τουσ διαγωνιηόμενουσ, όπωσ αυτι (τυχόν) 
διορκϊνεται από τθν Ε.Δ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα κατωτζρω. Για τον ζλεγχο του ορκοφ 
υπολογιςμοφ τθσ Εμ από τουσ διαγωνιηόμενουσ, θ Ε.Δ. ελζγχει τισ δαπάνεσ εργαςιϊν μετά 
τθν ζκπτωςθ, το Γενικό Άκροιςμα Δαπανϊν κατά τθν προςφορά (π), το ποςό που αναλογεί 
ςτα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το φνολο Εργαςιϊν με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά τθν προςφορά, ενϊ θ μζςθ 
ζκπτωςθ προςφοράσ (Εμ), κα πρζπει να υπολογίηεται με τθν αναγκαία ςτρογγφλευςθ, ϊςτε 
να προκφπτει ο μειοδότθσ. Σθμειϊνεται ότι τα όρια ομαλότθτασ δε ςτρογγυλοποιοφνται. 
 
θ) Ο πλιρθσ ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των οικονομικϊν προςφορϊν 
ολοκλθρϊνεται, με τθν επιφφλαξθ των επομζνων εδαφίων για τον ζλεγχο των εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ και διενεργείται κατά τθ ςειρά τθσ μειοδοςίασ, 
αρχίηοντασ από τον πρϊτο μειοδότθ, ςφμφωνα με το άρκρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ πριν τθν ολοκλιρωςθ του πρακτικοφ δθμοπραςίασ που αφορά ςτον ζλεγχο 
των τυπικϊν δικαιολογθτικϊν των διαγωνιηομζνων επικοινωνεί με τουσ φορείσ που 
φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. Αν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα εγγυθτικισ επιςτολισ, ο υποψιφιοσ 
αποκλείεται από τον διαγωνιςμό, υποβάλλεται μθνυτιρια αναφορά ςτον αρμόδιο 
ειςαγγελζα και κινείται διαδικαςία πεικαρχικισ δίωξθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
άρκρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν θ ολοκλιρωςθ του ελζγχου δεν είναι δυνατι τθν ίδια 
μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των προςφορϊν και του ελζγχου των εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ προςφορζσ. 
τθν περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ, εκτόσ αν 

                                                           
10

 θνπφο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε εζθαικέλε θαηάηαμε ησλ 
δηαγσληδφκελσλ ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία ειέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο. 

11
 χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ, αλ ην ζχζηεκα πξνζθνξάο είλαη ηνπ άρθροσ 6. 

Δθφζνλ επηιέρζεθε απφ ηελ Π.Α. ην ζχζηεκα ηνπ άρθροσ 5 ηοσ ΚΓΔ, (εληαία έθπησζε) ειέγρεηαη ε αξηζκεηηθή 

θαη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο. ην άξζξν απηφ ηεο Γηαθήξπμεο γίλνληαη νη 
αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, ανάλογα με ηο ζύζηημα δημοπράηηζης πνπ εθαξκφδεηαη. Δπίζεο αλ έρεη επηιεγεί 
ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7 ή ηοσ άρθροσ 9 ηνπ ΚΓΔ, λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο ζην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο. 
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υφίςταται ςπουδαίοσ λόγοσ για τθν αναβολι τθσ ςε θμζρα και ϊρα που ανακοινϊνεται με 
τοιχοκόλλθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ υπθρεςίασ. Σα δικαιολογθτικά και οι 
προςφορζσ, που δεν ελζγχκθκαν, φυλάςςονται με ευκφνθ του Προζδρου τθσ Ε.Δ. Η 
εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ καταγράφεται ςτο Πρακτικό τθσ Ε.Δ. 
 
κ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου για το ςφνολο των διαγωνιηομζνων, θ Ε.Δ. απορρίπτει 
τισ προςφορζσ που κρίνει αιτιολογθμζνα απαράδεκτεσ (με αναγραφι ςτο Πρακτικό) και 
καταρτίηει πίνακα των διαγωνιηομζνων, που οι προςφορζσ τουσ κρίκθκαν παραδεκτζσ. 
Ακολουκεί ανακοίνωςθ του Ρροζδρου τθσ Ε.Δ., ςε πίνακα τθσ υπθρεςίασ, ςτθν οποία 
διεξάγονται οι ανοικτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ, με τθν οποία γνωςτοποιείται ςτουσ 
διαγωνιηομζνουσ ότι μποροφν να λάβουν γνϊςθ του πρακτικοφ και να υποβάλουν 
(ενδεχομζνωσ) ζνςταςθ κατ’ αυτοφ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ανωτζρω ανακοίνωςθ.  
Για τθν θμζρα και ϊρα τθσ ανάρτθςθσ ςυντάςςεται αυκθμερόν, με επιμζλεια του Προζδρου 
τθσ Επιτροπισ, ςχετικι πράξθ, που υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ. Η πενκιμερθ 
προκεςμία υποβολισ ενςτάςεων αρχίηει τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςθσ θμζρα. Η Ε.Δ. είναι 
υποχρεωμζνθ να επιτρζψει τθν πρόςβαςθ των διαγωνιηομζνων ςτα ζγγραφα που 
υποβλικθκαν ςτον διαγωνιςμό, με επιτόπιο ζλεγχο των εγγράφων και λιψθ 
φωτοαντιγράφων των απαραίτθτων κατά τουσ ίδιουσ εγγράφων με δαπάνεσ τουσ, κατά το 
άρκρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενςτάςεισ απευκφνονται ςτθν Προϊςταμζνθ Αρχι, υποβάλλονται 
ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που διεξάγει τον διαγωνιςμό και γνωςτοποιοφνται με 
μζριμνα τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτον Πρόεδρο τθσ Ε.Δ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ κατά του πρακτικοφ τθσ Ε.Δ. ςφμφωνα με το άρκρο 
25Α του ΚΔΕ, προςκομίηεται, με τθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ, παράβολο κατάκεςθσ υπζρ του 
Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 0,05 επί τοισ χιλίοισ (0,05 ‰) επί τθσ προχπολογιςμζνθσ αξίασ 
του ζργου (χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ), το φψοσ του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των διακοςίων πενιντα (250) ευρϊ. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Προϊςταμζνθσ 
Αρχισ, αν γίνει αποδεκτι θ ζνςταςθ από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 
ι) Αν δεν υποβλθκοφν ενςτάςεισ κατά του πρακτικοφ, θ Ε.Δ. ολοκλθρϊνει το ζργο τθσ και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ ςτθν Προϊςταμζνθ Αρχι, θ 
οποία εγκρίνει το αποτζλεςμα και κατακυρϊνει ςτον μειοδότθ, επιφυλαςςομζνων των 
διατάξεων του άρκρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβλθκοφν ενςτάςεισ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςυντάςςει γνωμοδότθςθ τθν οποία και διαβιβάηει, (μαηί με τισ ενςτάςεισ, το πρακτικό τθσ 
και τα ζγγραφα των φακζλων ςτα οποία οι ενςτάςεισ ςτθρίηονται) ςτθν Προϊςταμζνθ Αρχι, 
θ οποία αποφαίνεται επί των ενςτάςεων και εν ςυνεχεία (ςτθν ίδια ι και διαφορετικι 
απόφαςθ) εγκρίνει το αποτζλεςμα. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται κατά το άρκρο 4. 2γϋ. 

 
4.2            Ζγκριςθ αποτελζςματοσ τθσ Δθμοπραςίασ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ    

 
α) Η Προϊςταμζνθ Αρχι αποφαςίηει και εγκρίνει ι ακυρϊνει ςυνολικά ι μερικά το 
αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ΚΔΕ12. Αν, μετά 
τθν εκδίκαςθ τυχόν ενςτάςεων, υφίςτανται ζγκυρεσ οικονομικζσ προςφορζσ που 
ταυτίηονται απόλυτα διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι, κατόπιν 
προςκλιςεωσ των Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων που υπζβαλαν τισ ίδιεσ προςφορζσ (οι 
οποίεσ δικαιοφνται να παρίςτανται ςτθ διαδικαςία), με τρόπο που να διαςφαλίηει τθ 
διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ. 
Η απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ (κατακφρωςθσ) κοινοποιείται ςτουσ 
διαγωνιηόμενουσ εκτόσ του μειοδότθ. Μετά τον κατά νόμο προςυμβατικό ζλεγχο 

                                                           
12

 Τπνγξακκίδεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θαηά ηελ νπνία, γηα ηελ αθχξσζε δηαγσληζκνχ ιφγσ κε 
ηθαλνπνηεηηθψλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο 
Πεξηθέξεηαο. 
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νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ από το Ελεγκτικό υνζδριο13,  προςκαλείται 
ο μειοδότθσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να προςκομίςει μζςα ςε 
προκεςμία τουλάχιςτον δζκα (10) θμερϊν ι και περιςςότερων κατά τθν κρίςθ τθσ 
Προϊςταμζνθσ Αρχισ, ιςχφουςα βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο μθτρϊο (εφόςον θ αρχικϊσ 
προςκομιςκείςα ζπαυςε να ιςχφει) και επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά των παρ. 23.2.1 
(οι θμεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) τθσ παροφςασ, εφόςον ζχει λιξει ο 
χρόνοσ ιςχφοσ των αρχικϊσ προςκομιςκζντων14, κακϊσ και τα δικαιολογθτικά των παρ. 
23.2.4 (πιςτοποιθτικά ζναντι των οποίων υποβλικθκε υπεφκυνθ διλωςθ) και παρ. 24.1.5 
(περί ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν).  
ε κάκε περίπτωςθ (ακόμα δθλαδι κι αν ιςχφει το αρχικϊσ προςκομιςκζν ι θ Ενθμερότθτα 
Πτυχίου) προςκομίηεται νζο πιςτοποιθτικό περί μθ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, 
αναγκαςτικι διαχείριςθ, με θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ 
κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ.  
Επίςθσ προςκομίηονται και ελζγχονται τα αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ, αν από τθν Ενθμερότθτα Πτυχίου που τυχόν προςκομίςτθκε ςτον 
διαγωνιςμό προκφπτει ότι κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ ι τθν θμζρα διεξαγωγισ του 
ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του αναδόχου είχε (ι ζχει αντίςτοιχα) λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ 
των προςκομιςκζντων για τθν ζκδοςι τθσ. Από τα ωσ άνω αποδεικτικά πρζπει να 
αποδεικνφεται ότι ο ανάδοχοσ ιταν ενιμεροσ φορολογικά και αςφαλιςτικά και κατά τθν 
θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα υπεφκυνθ διλωςι του. 
Σα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι και, εφόςον δεν ζχουν εκλείψει οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, κοινοποιείται θ εγκριτικι του αποτελζςματοσ 
του διαγωνιςμοφ απόφαςθ ςτον μειοδότθ (ςφναψθ ςφμβαςθσ), με πρόςκλθςθ για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 30 του ΚΔΕ  προςκομίηοντασ μεταξφ των άλλων που 
προβλζπονται από τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ απαιτοφμενεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ 
εκτζλεςθσ. 
Σζλοσ προςκομίηεται και ελζγχεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογθτικϊν 
για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005» 
και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, περί του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
αςυμβίβαςτεσ ιδιότθτεσ του νόμου αυτοφ15. 
 
β) Αν τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά δεν προςκομιςτοφν εμπρόκεςμα ι αν τα 
προςκομιςκζντα (μετά και τισ τυχόν διευκρινίςεισ και ςυμπλθρϊςεισ) είναι ελλιπι ι αν 
δεν υφίςτανται πλζον οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ του μειοδότθ, θ 
Προϊςταμζνθ Αρχι ανακαλεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ 
καταςκευισ ςτθν αμζςωσ επόμενθ, κατά ςειρά μειοδοςίασ, Εργολθπτικι Επιχείρθςθ ι 
Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντασ τθ διαδικαςία με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ 
και οφτω κακϋ εξισ.  
 

                                                           
13

 Δθφζνλ απαηηείηαη (άξζξα 35, 36 λ. 4129/2013 σο ηζρχεη). Αλ εθ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη φηη 
ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν πξνζαξκφδνληαη αλάινγα νη πξνβιέςεηο ηεο Γηαθήξπμεο 
(αθαηξείηαη δειαδή ην ππνγξακκηζκέλν ηκήκα).  

 ΗΜΔΙΩΗ: Γελ ππφθεηηαη ε ζχκβαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ Δι. πλ φηαλ α) πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν 
απφ  ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έξγν θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10.000.000 ΔΤΡΩ (βιέπεηε 
άξζξν άξ 35 παξ. 3 α λ. 4129/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ 73 παξ. 1 λ. 4146/2013 (ΦΔΚ Α 90) ) ή β) ην 
έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ άιιεο (εζληθέο) πεγέο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1.000.000 ΔΤΡΩ 
ρσξίο Φ.Π.Α.). Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, νη ζπκβάζεηο ηνπο 
ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 200.000 €  (αξ. 
36 λ. 4129/2013 θαη αξ. 278 λ 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 9 παξ. 1 λ. 4071/2012). 

14
  Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ (ζε θνηλνπξαμία) θαη επηρεηξήζεηο εκεδαπέο, ρσξίο ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, πξνζθνκίδνπλ 
γηα επαλέιεγρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 (β), (γ) θαη (ε). 

15
  Η Τπεχζπλε Γήισζε απαηηείηαη φηαλ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 ΔΤΡΩ. Αιιηψο ε ζρεηηθή  
ππνγξακκηζκέλε παξάγξαθνο παξαιείπεηαη.  
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γ) Η απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ, όπωσ και οι λοιπζσ αποφάςεισ, που 
λαμβάνονται κατϋ εφαρμογιν του άρκρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιοφνται ςτουσ 
διαγωνιηόμενουσ ταχυδρομικϊσ με απόδειξθ ι με fax, κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ. 
Αν θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ του μειοδότθ ζχει λιξει και δε ςυμφωνεί ςτθν παράταςθ 
ιςχφοσ τθσ, προσ τον ςκοπό ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ Προϊςταμζνθ Αρχι απευκφνεται 
ςτον δεφτερο κατά ςειρά μειοδότθ, ςτον οποίο κατακυρϊνει το διαγωνιςμό, αν αυτόσ 
ςυμφωνεί ςτθν παράταςθ και οφτω κακεξισ. 
 

Άρκρο 5: Σφμβαςθ-Συμβατικά τεφχθ 
 
5.1 χετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 30 (παρ. 

5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  
   
5.2 Σα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία, με βάςθ τα οποία κα εκτελεςτεί το προσ ανάκεςθ 

ζργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων 
ς' αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ κατωτζρω16: 

 
1. Σο ςυμφωνθτικό. 
2. Η παροφςα Διακιρυξθ. 
3. Η Οικονομικι Προςφορά. 
4. Σο Σιμολόγιο Μελζτθσ. 
5. Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.). 
6. Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα τουσ, Σ..Τ. 
7. Η Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.).  
8. Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ. 
9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία και οι 

εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλζπεται θ περίπτωςθ αυτι από τα ςυμβατικά τεφχθ ι προκφψει κατά τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί τροποποίθςθσ των μελετϊν του ζργου.  

10. Σο Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα 
εγκρικεί από τθν Τπθρεςία. 

 
5.3 Επίςθσ ζχουν ςυμβατικι ιςχφ, επόμενθ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο: 
 (1) Σα εγκεκριμζνα ενιαία Σιμολόγια του άρκρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
 (2) Οι Ευρωκϊδικεσ. 
 (3) Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (Π.Σ.Π.) του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ι του τ. Τ.Δ.Ε.).  
 (4) Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Σ. και I.S.O. 
 
Άρκρο 6: Γλϊςςα διαδικαςίασ 
 
6.1 Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ, κακϊσ και 

κάκε ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα 
ςυνοδεφονται από νόμιμθ ελλθνικι μετάφραςθ. Επικρατοφςα διατφπωςθ είναι πάντοτε θ 
Ελλθνικι. Οι τυχόν ενςτάςεισ κα υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι.  

 
6.2 Σα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που κα κατατεκοφν από αλλοδαπζσ Επιχειριςεισ 

πρζπει, επί ποινι απαραδζκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμζνα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο τθσ χϊρασ τθσ διαγωνιηόμενθσ είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «Apostile» 
ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84), 

                                                           
16

 Γελ επηηξέπεηαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ππφ ζηνηρεία 3-10 λα πξνβιέπεηαη ε απαίηεζε ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθψλ ή ζηνηρείσλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
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ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ17. Η μετάφραςθ των εγγράφων αυτϊν γίνεται 
είτε από Ζλλθνα δικθγόρο είτε από  το αρμόδιο προξενείο είτε από τθ μεταφραςτικι 
υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν. 

 
6.3 Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ των υπθρεςιϊν που εμπλζκονται 

ςτθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου, των υποψθφίων, των διαγωνιηομζνων και του 
αναδόχου διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν Τπθρεςία με 
διάκεςθ διερμθνζων. 

 
Άρκρο 7: Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
 
7.1     Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων18: 
 
 

 - Σου  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ 
δθμοςίων  ζργων» (ΚΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 - Σου Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει 19. 

 - Σου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει,  

 - Σου Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 - Σου Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ. 
- Σου Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

   
7.2  Οι διατάξεισ περί ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν των εργολθπτικϊν επιχειριςεων με 

μορφι Α.Ε. και του ελζγχου τθσ τυχόν φπαρξθσ αςυμβίβαςτων ιδιοτιτων από το Εκνικό 
υμβοφλιο Ραδιοτθλεόραςθσ κ.λ.π. *άρκρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του ΚΔΕ  και θ Κ.Τ.Α. 
20977/23-8-2007 των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ (ΦΕΚ Β’/1673/23-8-2007) «περί 
των Δικαιολογθτικϊν για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε 
με το Ν.3414/2005» και απόφαςθ  αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/05 (Φ.Ε.Κ. Βϋ1590)+ 20. 

 
7.3 Οι διατάξεισ  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ 

Αξίασ» και του άρκρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνθτρα ανάπτυξθσ επιχειριςεων,    
διαρρυκμίςεισ  ςτθν  ζμμεςθ  και άμεςθ φορολογία και άλλεσ διατάξεισ» για κράτθςθ 6‰ 
ςτο ΣΜΕΔΕ. 

 
7.4 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν 

περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 

                                                           
17

  Βι. ζρεηηθά θαη ππνζεκείσζε 44. 

18
  Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά ζην 
θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ 
είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

19  Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   

20
 Η παξ. 7.2 ηίζεηαη εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο  ππεξβαίλεη ην 1.000.000 Δπξψ. 
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γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 
Άρκρο 8: Χρθματοδότθςθ του Ζργου, Φόροι, Δαςμοί,  κ.λ.π.- Ρλθρωμι Αναδόχου 
 
8.1 Σο ζργο χρθματοδοτείται από το ΕΠΑ 2007 – 2013, τίτλοσ πράξθσ, «ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – 
ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ»21 ΤΠΑΠΕΝ/ΕΠΠΕΡΑΑ, ΑΕ 2011Ε07580011 και υπόκειται ςτισ 
κρατιςεισ22 που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ και τθσ κράτθςθσ 
6‰ του άρκρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). κακϊσ και τθσ 
κράτθςθσ φψουσ 0,10% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ωσ ιςχφει ςιμερα.  

 
8.2 Σα γενικά ζξοδα, όφελοσ κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από φόρουσ, δαςμοφσ 

κ.λ.π. κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τον Κφριο του 
Ζργου. 

 
8.3 Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομζνωσ) το 

αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε..Τ. Η πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε 
EΤΡΩ. 

 
Άρκρο 9: Ραροχι διευκρινίςεων για τον διαγωνιςμό 

 
 Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον 

διαγωνιςμό, αυτζσ κα παρζχονται από τθν αρχι που τον διεξάγει, το αργότερο τρεισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν 

 
Άρκρο 10: Τεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό 
 

Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει 
λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ και 
γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21

  Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ ηελ Δ.Δ., ηνχην λα αλαγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 
εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο πξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ  νπνίνπ 
είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν) θαζψο θαη ηα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο 
πφξνπο. 

22
  Οη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

 
Άρκρο 11: Τίτλοσ, προχπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 
 
11.1 Τίτλοσ του ζργου 
 
 Ο τίτλοσ του ζργου είναι:  
 «ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-
ΣΟΥΦΛΙΟΥ». 

  
11.2 Ρροχπολογιςμόσ του ζργου 
 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Μελζτθσ / Τπθρεςίασ του ζργου ανζρχεται ςε 34.989,98 Ευρϊ 
και αναλφεται ςε 23: 
Δαπάνθ Εργαςιϊν 20.755,70 €  
Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.736,03 € 
Απρόβλεπτα24 ( ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
3.673,76 € 

Ανακεϊρθςθ 281,65 € 
Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 6.542,84 €.  

 
11.3 Τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου  
 
 Διμοσ ουφλίου, Εκνικό Πάρκο Δάςουσ Δαδιάσ – Λευκίμθσ – ουφλίου 
 
11.4 Ρεριγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 

  
 Σο ζργο ζχει διπλό ςκοπό να διατθριςει μικρά ανοίγματα – διάκενα μζςα ςτο δάςοσ για τθν 
βελτίωςθ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ άγριασ πανίδασ, τθν μείωςθ τθσ καφςιμθσ φλθσ και τθν 
διάςπαςθ – διακοπι τθσ οριηόντιασ ςυνζχειασ τθσ βλάςτθςθσ (ωσ καφςιμθσ φλθσ). 
Οι περιοχζσ περιφερειακά εγκαταλελειμμζνων οικιςμϊν όπωσ ςτθν περιοχι των Κατραντηιδων 
καταλαμβάνονται από πλθκϊρα καρποφόρων και φρουτοφόρων δζνδρων. Οι καρποί των δζνδρων 
αυτϊν αποτελοφν τροφι για πλθκϊρα κθλαςτικϊν και θ περιποίθςθ τουσ με κατάλλθλουσ 
δαςοκομικοφσ χειριςμοφσ μπορεί να αυξιςει τθν παραγωγικότθτασ τουσ και να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ τθσ άγριασ πανίδασ. Ανάμεςα ςτα δζνδρα αυτά υπάρχουν κάμνοι, βάτα το κόψιμο των 
οποίων αναμζνεται να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ κτθνοτροφίασ και τθν αντιπυρικι προςταςία. 
Περιλαμβάνει δαςοκομικοφσ χειριςμοφσ όπωσ κλαδεφςεισ δζνδρων και κάμνων, κοπι δζνδρων και 
κάμνων μζχρι 4 μζτρα. Διαμόρφωςθ χϊρου καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ 
κινδφνου πυρκαγιάσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ κα γίνουν ςτθν ηϊνθ Β1 του Εκνικοφ Πάρκου και ζρχονται 
ςε ςυμφωνία και με τθν ΚΤΑ 35633 του Εκνικοφ Πάρκου. 
Οι επεμβάςεισ που προτείνονται με τθν παροφςα μελζτθ αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία κατάλλθλων 
μικροπεριβαλλόντων, τα οποία αφ' ενόσ κα παρζχουν ιδανικοφσ βιότοπουσ για τθν μικροπανίδα 
(κθλαςτικά, μικροποφλια, ερπετά κ.ά.) και περιοχζσ κυνθγίου για τα αρπακτικά πτθνά, αφ' ετζρου κα 
εξυπθρετοφν τθν προςταςία του δάςουσ από τον κίνδυνο των δαςικϊν πυρκαγιϊν. ε όλεσ τισ 
επεμβάςεισ που κα εφαρμοςτοφν, κα λθφκοφν υπόψθ οι οικολογικζσ απαιτιςεισ των αρπακτικϊν 
πτθνϊν που φωλιάηουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι αλλά και των ςτρουκιόμορφων, κακϊσ και αυτζσ των 

                                                           
23

 Μπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη άιια θνλδχιηα, φπσο π.ρ. δαπάλε απνινγηζηηθά εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. 

24
 Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ 
πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ελ ιφγσ πνζνζηηαία αλαινγία 15% επί ηεο δαπάλεο 
εξγαζηψλ κε ΓΔ&ΟΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ. 3 ηνπ ΚΓΔ. 
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πλθκυςμϊν των ειδϊν τθσ λείασ τουσ. Προτείνονται οι ακόλουκζσ επεμβάςεισ: Κλαδεφςεισ 
φρουτοφόρων και καρποφόρων δζντρων. 
Δζντρα όπωσ καρυδιζσ, δαμαςκθνζσ, μουριζσ, αχλαδιζσ, κορομθλιζσ και κεραςιζσ κα κλαδευτοφν με 
ςτόχο τθν ανανζωςθ τουσ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτα τουσ. 
Κατά κζςεισ κα απομακρυνκοφν κρίςιμα άτομα Σραχείασ Πεφκθσ αποτελοφμενα από άρρωςτα-ξθρά ι 
με ξθραμζνο επικόρυφο ι κατεςτραμμζνα από ανεμορριψίεσ ι χιονοκλαςίεσ ι εμποδίηοντα τθν 
πρόςβαςθ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων. 
Κλαδεφςεισ κάμνων  
Η επζμβαςθ αυτι κα γίνει ςτο ςφνολο τθσ μελετϊμενθσ ζκταςθσ. Οι επεμβάςεισ κα βοθκιςουν ςτθν 
διάςπαςθ των παλιουριϊν με ζντονεσ κλαδεφςεισ και απομάκρυνςθ εξολοκλιρου κατά κζςεισ ατόμων 
όπωσ άρρωςτα-ξθρά ι κατεςτραμμζνα από χιονοκλαςίεσ ι εμποδίηοντα τθν πρόςβαςθ πυροςβεςτικϊν 
οχθμάτων και πεηοπόρων τμθμάτων. 
Πλατεία καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ. 
Η επζμβαςθ αυτι κα γίνει ςε υφιςτάμενα ανοίγματα-διάκενα μζςα ςτθν μελετϊμενθ περιοχι. ε κζςθ 
με κατάλλθλθ πρόςβαςθ και ομαλζσ κλίςθσ κα δθμιουργθκεί με ιςοπζδωςθ και μόρφωςθ πλατεία 
καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ. 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν χωρίσ χριςθ ικριωμάτων. 
 

Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν 
ςτο διαγωνιςμό, αλλά και ςυμμόρφωςθσ προσ τισ επιταγζσ τθσ Κοινοτικισ νομοκεςίασ και 
νομολογίασ (υπόκεςθ C-496/99 P / Επιτροπι κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόκεςθ C-
454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυςτρίασ)), το φυςικό και οικονομικό 
αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ, που αναφζρονται ρθτά ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων και εφόςον θ 
μεταβολι δεν προκφπτει από ατζλειεσ και ελλείψεισ τθσ μελζτθσ, με βάςθ τθν οποία 
δθμοπρατικθκε το ζργο.  
Ειδικά, θ διαχείριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν κα ακολουκεί τισ προβλζψεισ τθσ 
υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ (άρκρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόςον θ δυνατότθτα 
χρθςιμοποίθςισ τουσ αναφζρεται ρθτά ςτθ διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ, με τουσ ακόλουκουσ 
όρουσ και περιοριςμοφσ: 
Δεν επιτρζπεται με τθ χρθςιμοποίθςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν:  

 να προκαλείται αλλαγι του «βαςικοφ ςχεδίου» τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό 
περιγράφεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ,  

 να κίγεται θ πλθρότθτα, θ ποιότθτα και θ λειτουργικότθτα του ζργου, 

 να καταργείται μια «ομάδα εργαςιϊν» τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ,  

 να πλθρϊνονται νζεσ εργαςίεσ, που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ,  

 να τροποποιοφνται οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ,  

 να προκαλείται αφξθςθ ι να γίνεται ειςαγωγι νζων ςυμβατικϊν δαπανϊν, οι οποίεσ δεν 
είχαν αποτελζςει αντικείμενο του διαγωνιςμοφ του ζργου (π.χ. για το μθτρϊο ζργου, 
απολογιςτικζσ εργαςίεσ, κλπ). 

 Τπό τθν προχπόκεςθ εφαρμογισ των προαναφερκζντων περιοριςμϊν, επιτρζπεται θ 
χρθςιμοποίθςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν, χωρίσ περιοριςμό ορίου μεταβολισ των 
εργαςιϊν ςτο εςωτερικό τθσ αυτισ «ομάδασ εργαςιϊν», αλλά: 

 με περιοριςμό τθσ μεταβολισ (αφξθςθσ ι μείωςθσ) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ μιασ «ομάδασ 
εργαςιϊν», ζωσ το 20% τθσ δαπάνθσ αυτισ και ταυτόχρονα 

 με περιοριςμό του ςυνόλου, ακροιςτικά, όλων των μετακινιςεων από «ομάδα εργαςιϊν» 
ςε άλλθ  «ομάδα εργαςιϊν» ζωσ το 10% τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ του ζργου. 
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Οι ωσ άνω ποςοτικοί περιοριςμοί δεν ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ που επζρχονται μόνο 
μειϊςεισ ποςοτιτων (και οικονομικοφ αντικειμζνου) μιασ ςφμβαςθσ (ςτο πλαίςιο των 
προβλζψεων του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου), χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται τα 
εξοικονομοφμενα ποςά για τθν αφξθςθ των ποςοτιτων άλλων εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Άρκρο 12: Ρροκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου 
 
 Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε ςαράντα (40) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ και αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ25.  
Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ26 του ζργου αναφζρονται ςτθν 
Ε..Τ. 

 
Άρκρο 13: Διαδικαςία επιλογισ Αναδόχου - Σφςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 
 
13.1  Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει με ςυνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνιςμό του άρκρου 29 

του ΚΔΕ. 
  
13.2 Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα υποβλθκεί με το ςφςτθμα «επί 

μζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ τιμϊν» του άρκρου 4β και 6 του Ν. 3669/08 
του ΚΔΕ 27.  

 
 Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.  
 
Άρκρο 14: Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου  
 
 Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι, όπωσ ειδικότερα 

ορίηεται ςτο άρκρο 26 του ΚΔΕ. 
 
Άρκρο 15: Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 
 
15.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό κατατίκενται από τουσ διαγωνιηόμενουσ, 

κατά τουσ όρουσ του άρκρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρκρου 
24 του ΚΔΕ, ςτον βακμό που δεν αντίκειται ςε αυτό, εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ, 
που ανζρχονται ςε ποςοςτό 1,5% επί του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ28, εκτόσ 
Φ.Π.Α, ιτοι ςτο ποςό των τετρακοςίων είκοςι ζξι ευρϊ και εβδομιντα ενόσ λεπτοφ 
(426,71). Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ απευκφνονται είτε ςτθν υπθρεςία που διεξάγει τον 
διαγωνιςμό, είτε ςτον φορζα καταςκευισ, είτε ςτον κφριο του ζργου (όπωσ οι 
υπθρεςίεσ και φορείσ αναφζρονται ςτισ παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 τθσ παροφςασ) και ςε 
περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ κοινοπραξίασ πρζπει να είναι κοινζσ υπζρ όλων των μελϊν 
τθσ.   

  
15.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ αναφζρουν απαραίτθτα τα ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου, δθλαδι 

το ονοματεπϊνυμο και πατρϊνυμο του ατομικοφ εργολιπτθ, τθν επωνυμία του νομικοφ 
                                                           

25
  Μπνξεί ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αλ ιφγνπ ράξε δελ πξνβιέπεηαη ε άκεζε έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ. 

26
 Η παξαβίαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 49 ηνπ ΚΓΔ, κφλν αλ ζηελ ΔΤ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ επηβνιήο. 

27
 Ιδηαηηέξσο επηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ηα ζπζηήκαηα δεκνπξάηεζεο ηνπ άξζξνπ 6 (θπξίσο), 

αιιά θαη ησλ άξζξσλ 5, 7 θαη 9 (εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο) ηνπ ΚΓΔ θαη δελ αθνξά ην 

ζχζηεκα κειέηε – θαηαζθεπή, ή άιια ζπζηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη θαη ηερληθέο πξνζθνξέο.  

28
  χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ λ. 4281/2014, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ έσο 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε), κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
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προςϊπου (εταιρείασ) ι τον τίτλο τθσ Κοινοπραξίασ, τον τίτλο του ζργου για το οποίο 
δίδεται θ εγγφθςθ, ςαφι παραίτθςθ του εγγυθτι από τθν ζνςταςθ τθσ διηιςεωσ μζχρι το 
παραπάνω ποςό και ανεπιφφλακτθ υπόςχεςθ περί καταβολισ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, 
χωρίσ καμία ζνςταςθ ι αντίρρθςθ, μζςα ςε πζντε (5) το πολφ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ 
ςχετικι ειδοποίθςθ, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 24 του 
ΚΔΕ29. Σφάλματα ι ελλείψεισ που ςχετίηονται με τον τίτλο του ζργου ι τον υπεροφ θ 
εγγφθςθ δεν οδθγοφν ςε αποκλειςμό αν δεν γεννάται ςφγχυςθ. 

 
15.3 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ δεν γίνονται δεκτζσ, αν ζχουν χρόνο ιςχφοσ 

μικρότερο των 6 μθνϊν και 30 θμερϊν, από τθν θμερομθνία δθμοπράτθςθσ (άρκρο 157 
παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρκρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δθλαδι πρζπει να ζχουν 
ιςχφ τουλάχιςτον μζχρι  1-6-201630. 

 
15.4 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία καταπίπτει αν ο διαγωνιηόμενοσ αποςφρει τθν 

προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ 
που αφοροφν τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 
15. 5  Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και ςτουσ λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ περί απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ είτε τθσ οριςτικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 Άρκρο 16: Χοριγθςθ Ρροκαταβολισ – ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (Ρριμ) 
 
16.1 Δεν  προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο 
 
 
16.2 Δεν  προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 31 
  
Άρκρο 17: Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρκρο 35 του ΚΔΕ, ςτον 
βακμό που δεν αντίκειται ςε αυτό, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% 32 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν 
υπθρεςία, πρζπει να απευκφνονται ςτθν αρχι που διεξάγει τον διαγωνιςμό, ι ςτον 
φορζα καταςκευισ ι ςτον κφριο του ζργου, να αναφζρουν ςαφϊσ τα ςτοιχεία τθσ 
επιχείρθςθσ υπζρ τθσ οποίασ παρζχονται, τον τίτλο του ζργου, το ποςό για το οποίο 
παρζχεται θ εγγφθςθ και τον χρόνο ιςχφοσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ, 
επιπλζον δε να περιλαμβάνουν παραίτθςθ του εγγυθτι από το δικαίωμα διηιςεωσ και 
υπόςχεςθ για τθν απροφάςιςτθ καταβολι του ποςοφ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
θμζρα λιψεωσ τθσ ςχετικισ ειδοποιιςεωσ. 

                                                           
29

 Η ιέμε «ην πνιχ» ζεκαίλεη φηη γίλνληαη δεθηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε κηθξφηεξε πξνζεζκία πιεξσκήο π.ρ. 5 
εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) ή ηξεηο εξγάζηκεο. 

30
 Να ηίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, θαηά ην άξζξν 19 ηεο 
παξνχζαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014. 

31
 Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαηά ην άξζξν 50 ηνπ ΚΓΔ, νπφηε κλεκνλεχνληαη θαη νη απαξαίηεηεο 
ιεπηνκέξεηεο. 

32
 χκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4281/2014, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο 
5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλαπξνζαξκφδεηαη (απμνκεηψλεηαη) βάζεη ηνπ ηξέρνληνο ΑΠΔ. 
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ε περίπτωςθ αναδόχου κοινοπραξίασ, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ είναι πάντ οτε 
κοινζσ υπζρ όλων των μελϊν τθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  

Άρκρο 17Α: Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα 
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ υμφωνίασ Δθμοςίων υμβάςεων του 
Παγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Αϋ139) και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερα 
πιςτωτικά ιδρφματα, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.  
 

Άρκρο 18: Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν 
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, 
ορίηεται θ 30-10-2015, θμζρα Ραραςκευι. Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν 
ορίηεται θ 10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδιποτε λόγο δεν διεξαχκεί θ δθμοπραςία τθν προαναφερκείςα 
θμερομθνία ι αν διεξαχκεί μεν αλλά δεν κατατεκεί καμιά προςφορά, κα διενεργθκεί 
ςε νζα θμερομθνία που κα κακορίςει με πράξθ τθσ θ Προϊςταμζνθ Αρχι 33 και θ οποία 
κα γνωςτοποιθκεί με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ουφλίου (www.soufli.gr) X 
ι e-mail 34 πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ 
ζλαβαν τεφχθ του διαγωνιςμοφ και τθν ίδια ϊρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικαςία μπορε ί 
να επαναλθφκεί και δεφτερθ φορά με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ.  
     

Άρκρο 19: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
 Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό (κατά τθ 
διάταξθ του άρκρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάςτθμα ζξι μθνϊν 35 από τθν θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν36. 

 
Άρκρο 20: Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 
 Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ κα δθμοςιευκεί κατά τισ παρ. 7 – 9 του άρκρου 15 

του ΚΔΕ ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο τθσ ΓΓΔΕ/ ΥΡΕΧΩΔΕ 
Ε.16/2007.  

                     
 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και 

επαναλθπτικισ, βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον Εργολάβο που ανακθρφχκθκε 
ανάδοχοσ και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό πλθρωμισ του ζργου37.  

 
 
 

                                                           
33

  Η νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη πάιη Σξίηε. 

34
  Οξίδεηαη ην κέζνλ, π.ρ. ΦΑΞ. 

35
 χκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ θαη ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 4129/2013 ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ν ρξφλνο 
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ αλάινγα κε ηνλ πξνβιεπφκελν πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ (βι. θαη ππνζεκείσζε 14). 

36
 Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξηλ ηελ ιήμε απηήο (βι. άξζξν 157 παξ. 1 α) εδάθην γ 
ηνπ Ν.4281/2014). 

37
  χκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξνπ 4 Ν 3548/2007 (ΦΔΚ Α 68) φπσο πξνζηέζεθε κε αξ. 46 λ. 3801/2009 (ΦΔΚ Α’ 
143). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

 
Άρκρο 21: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 
  

τον διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν: 
21.1 Μεμονωμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ:   

α. Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τθρείται ςτθ 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόςον ανικουν ςτθν Α1 ζωσ και 7θ τάξθ για ζργα κατθγορίασ 
ΡΑΣΙΝΟΥ, κακϊσ και εμπειροτζχνεσ κατόχουσ νομαρχιακϊν πτυχίων 38  

β. Προερχόμενεσ από κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι από κράτθ που ζχουν υπογράψει τθν ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ (.Δ..) του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ι που προζρχονται από 
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
και ζχουν κυρωκεί με ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου , ςτα οποία τθροφνται 
επίςθμοι κατάλογοι αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον είναι εγγεγραμμζνεσ ςτουσ 
καταλόγουσ αυτοφσ και ςε τάξθ και κατθγορία αντίςτοιχθ με τισ καλοφμενεσ του Ελλθνικοφ 
Μθτρϊου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενεσ από ωσ ανωτζρω βϋ κράτθ, ςτα οποία δεν τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι 
αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον αποδεικνφουν ότι ζχουν εκτελζςει ζργα παρόμοια με 
το δθμοπρατοφμενο, από ποιοτικι και ποςοτικι άποψθ. 

21.2  Κοινοπραξίεσ Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ ςε 
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ39, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ 
όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία 
ςτθν ίδια κατθγορία) και υπό τον όρο ότι κάκε Εργολθπτικι Επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει ςτο 
κοινοπρακτικό ςχιμα με ποςοςτό όχι μικρότερο του 25% τθσ καλοφμενθσ κατθγορίασ.  

21.3 Κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων για τθν κάλυψθ των διαφόρων κατθγοριϊν των 
εργαςιϊν του ζργου υπό τουσ όρουσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του ΚΔΕ. Σο ποςοςτό 
ςυμμετοχισ τθσ κάκε επιχείρθςθσ ςτο κοινοπρακτικό ςχιμα προκφπτει από τον 
προχπολογιςμό τθσ κατθγορίασ για τθν οποία αυτι ςυμμετζχει και δεν είναι απαραίτθτο να 
αναγράφεται, ςτθν περίπτωςθ δε που αναγραφεί λανκαςμζνα, δεν επθρεάηεται το κφροσ 
τθσ ςυμμετοχισ τθσ επιχείρθςθσ και τθσ κοινοπραξίασ. Κατθγορία εργαςιϊν με ποςοςτό 
κάτω του 10% του προχπολογιςμοφ του ζργου (χωρίσ ανακεϊρθςθ και Φ.Π.Α.), εφόςον δεν 
καλείται ςτθ δθμοπραςία, ακροίηεται ςτον προχπολογιςμό τθσ μεγαλφτερθσ κατθγορίασ.  

21.4 Κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων εγγεγραμμζνων ςτθν τάξθ A1 ζωσ και 7θ του του 
Μ.Ε.Ε.Π. για ζργα κατθγορίασ ΡΑΣΙΝΟΥ με τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 16 
του ΚΔΕ (αναβάκμιςθ ορίου λόγω κοινοπραξίασ)40. 

21.5 Κάκε εργολθπτικι επιχείρθςθ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ενόσ 
κοινοπρακτικοφ ςχιματοσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ 
ςυμμετοχι εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε διαγωνιςμοφσ για τθν καταςκευι Δθμοςίων 
Ζργων. 

 
Άρκρο 22: Επαγγελματικά προςόντα  
 

Κάκε Εργολθπτικι Επιχείρθςθ, που μετζχει ςτον διαγωνιςμό, μεμονωμζνα ι ωσ μζλοσ 
Κοινοπραξίασ, οφείλει να διακζτει τα παρακάτω επαγγελματικά προςόντα:  

                                                           
38

 Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε 
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ γξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ  (βιέπεηε άξζξα 105 
θαη 106 ηνπ ΚΓΔ). ηελ πεξίπησζε απηή λα ηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε.  

39
 Αλ ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ δελ επηηξέπεηαη λα 
θνηλνπξαθηνχλ κε επηρεηξήζεηο ησλ ππνινίπσλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ (βι. άξζξν 106 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ). 

40
 Η πεξίπησζε απηή ηίζεηαη κφλν αλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ δηθαηνινγείηαη. 
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1. Να μθν τελεί ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι, προκειμζνου περί 
αλλοδαπϊν, ςε οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ, που προκφπτει από μια παρόμοια 
διαδικαςία, θ οποία προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία του Κράτουσ προζλευςισ τθσ. 

2.  Να μθν ζχουν καταδικαςτεί αμετάκλθτα οι διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ ομόρρυκμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυκμων (Ε.Ε.),εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικϊν 
Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδροσ και ο διευκφνων ςφμβουλοσ ςε περίπτωςθ 
ανϊνυμθσ εταιρείασ (Α.Ε.), τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν τθ διοίκθςι του ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα κατά το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα για  

     α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 
αρικμ. 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (21) και ςτο 
άρκρο 3 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ αρικμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου,  

     γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων,  

     δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ αρικμ. 
91/308/ΕΟΚ οδθγίασ του υμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ, ε) υπεξαίρεςθ (375 Π.Κ), ςτ) απάτθ (386-388 Π.Κ.), η) εκβίαςθ (385 Π.Κ.), θ) 
πλαςτογραφία (216-218 Π.Κ.), κ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) 
δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Σα υπό αϋ-δϋ αδικιματα ζχουν ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του υποψθφίου ςε κάκε 
περίπτωςθ, ενϊ τα υπό εϋ-κϋ, μόνο αν ςχετίηονται με τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του 
εργολιπτθ. 

3. Να ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία (εφόςον είναι 
θμεδαπι ι αλλοδαπι μεν αλλά που ζχει ιδθ αναπτφξει δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα) ι 
ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ. 

4. Να ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ, όςον αφορά ςτθν καταβολι των φόρων, 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία (ςε περίπτωςθ που είναι εγκατεςτθμζνθ 
ςτθν Ελλάδα) ι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ. 

5. Να μθν ζχει διαπράξει πεικαρχικό παράπτωμα για το οποίο τθσ επιβλικθκε ποινι που τθσ 
ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε δθμοπραςίεσ δθμοςίων ζργων (και καταλαμβάνει τθ 
ςυγκεκριμζνθ δθμοπραςία). 

6. Να ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ προσ τισ εργολθπτικζσ οργανϊςεισ, εφόςον είναι 
εγγεγραμμζνθ. 

7. Να μθν ζχει ανεκτζλεςτο υπόλοιπο εργολαβικϊν ςυμβάςεων ανϊτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προχποκζςεισ ιςχφουν μόνο για τισ θμεδαπζσ επιχειριςεισ.  

8.  Σεχνικι ικανότθτα41. 

                                                           
41

 πκπιεξψλεηαη γηα λα ηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη δεθηή αιινδαπή Δξγνιεπηηθή. 
Δπηρείξεζε πνπ δελ είλαη γξακκέλε ζε επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Η δεηνχκελε ηερληθή 
ηθαλφηεηα πξέπεη λα είλαη ζην επίπεδν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Μ.Δ.Δ.Π., 
δειαδή ν θαηάινγνο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε έξγα αληίζηνηρα ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, ηεο ηάμεο θαη ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ. Γηα ηνπο 
εκεδαπνχο εξγνιήπηεο ε ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εγγξαθή ζηελ αληίζηνηρε ηάμε θαη θαηεγνξία 
ηνπ Μεηξψνπ κπνξνχλ φκσο λα πξνζηεζνχλ θαη γηα ηνπο έιιελεο εξγνιήπηεο απαηηήζεηο ηερληθήο ηθαλφηεηαο 
ζηελ εθηέιεζε έξγσλ παξεκθεξψλ θαη΄ αληηθείκελν κε ην ππφ δεκνπξάηεζε, χζηεξα απφ ζρεηηθή εγθξηηηθή 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ.. γηα ηελ πξνζζήθε επηπιένλ φξσλ ζηε δηαθήξπμε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ ηελ πεξίπησζε απηή λα αλαθέξεηαη ε εγθξηηηθή απφθαζε. 

 

15PROC003160486 2015-10-13



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΙ 22 

 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 
Άρκρο 23: Δικαιολογθτικά  

 
Κάκε Εργολθπτικι Επιχείρθςθ που ςυμμετζχει ςτθ δθμοπραςία, μεμονωμζνα ι ωσ μζλοσ 
Κοινοπραξίασ, οφείλει να αποδείξει ότι πλθροί τισ απαιτιςεισ του άρκρου 21 και ότι 
διακζτει τα προςόντα του άρκρου 22, προςκομίηοντασ τα παρακάτω δικαιολογθτικά42: 
 

23.1 Δικαιολογθτικά επαγγελματικισ εγγραφισ 
α. Προκειμζνου περί εργολθπτικισ επιχείρθςθσ εγγεγραμμζνθσ ςτο Μ.Ε.Ε.Ρ.43 πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ ςε αυτό ςτθν τάξθ και κατθγορία που ορίηεται ςτο άρκρο 21 τθσ παροφςασ.  

β. Προκειμζνου περί Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ προερχόμενθσ από κράτοσ-μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Χ. ι από κράτοσ που ζχει υπογράψει τθν .Δ.. του Π.Ο.Ε. ι 
που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν κυρωκεί με ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου , 
όπου τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, επικυρωμζνο από τθν 
αρμόδια αρχι πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτουσ καταλόγουσ, ςε τάξθ και κατθγορία όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 21 τθσ παροφςασ, ςυνταγμζνο ςφμφωνα με το άρκρο 52 τθσ Οδθγίασ 
2004/18 (άρκρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμζνου περί Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ προερχόμενθσ από κράτοσ-μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ι του Ε.Ο.Χ. ι από κράτοσ που ζχει υπογράψει τθν .Δ.. του Π.Ο.Ε., ι 
που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν κυρωκεί με ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, 
όπου δεν τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, απαιτείται 
βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ προζλευςισ τθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 46 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (άρκρο 145 του ΚΔΕ). 

                                                           
42

 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε 
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

   1. Απλά ανηίγραθα δημοζίων εγγράθων 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά 
έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε 
ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

   2. Απλά ανηίγραθα αλλοδαπών δημοζίων εγγράθων 

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο 
απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 
Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο 
ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.). 

    3. Απλά ανηίγραθα ιδιωηικών εγγράθων   

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 
4194/2013)., θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014». 

   4. Πρωηόησπα έγγραθα και επικσρωμένα ανηίγραθα 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

43
 Τπελζπκίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο ησλ Μεηξψσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή πξνζηίζεηαη «ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ». 
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Τα δικαιολογθτικά επαγγελματικισ εγγραφισ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτά, κα 
πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ 44 κατά τθν θμερομθνία  παραλαβισ των προςφορϊν. 

23.2 Δικαιολογθτικά επαγγελματικισ και τεχνικισ καταλλθλότθτασ  

Η εκπλιρωςθ των προςόντων 1 – 7 του άρκρου 22 αποδεικνφεται με τα δικαιολογθτικά των 
περιπτϊςεων α ζωσ ε τθσ παρ. 23.2.2, που αφοροφν τόςο τισ μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ όςο 
και όλα τα μζλθ των κοινοπραξιϊν, με τισ διακρίςεισ τθσ παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.Ε.Ρ. εργολθπτικζσ επιχειριςεισ κα προςκομίςουν, εφόςον 
κατζχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χριςθ ςε δθμοπραςίεσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
κάκε φορά υπουργικι απόφαςθ. Η Ενθμερότθτα Πτυχίου απαλλάςςει από τθν υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ των αντίςτοιχων επιμζρουσ δικαιολογθτικϊν των περιπτϊςεων του άρκρου 
23.2.2, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ δϋ, θ οποία δεν τισ αφορά. Η Ενθμερότθτα Πτυχίου πρζπει, επί 
ποινι αποκλειςμοφ, να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν. 
τθν περίπτωςθ που θ φορολογικι ι θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που αναγράφονται ςτθν 
Ενθμερότθτα Πτυχίου ζχουν λιξει κατά τθν θμερομθνία αυτι, προςκομίηεται υπεφκυνθ 
διλωςθ45 (του μεμονωμζνου υποψιφιου ι του μζλουσ τθσ υποψιφιασ κοινοπραξίασ) ότι ο 
ςυμμετζχων είναι αςφαλιςτικά και φορολογικά ενιμεροσ κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ 
και είναι ςε κζςθ να αποδείξει τθν ενθμερότθτα αυτι, εφόςον αναδειχκεί μειοδότθσ.  
Οι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.Ε.Ρ. εργολθπτικζσ επιχειριςεισ χωρίσ Ενθμερότθτα Ρτυχίου, 
υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα παρακάτω δικαιολογθτικά, εκτόσ αυτοφ τθσ 
παραγράφου δϋ.  

     Οι αλλοδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ υποχρεοφνται να προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά 
των παραγ. αϋ ζωσ δϋ,  εκτόσ αν είναι εγγεγραμμζνεσ ςε επίςθμουσ καταλόγουσ 
αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν τθσ χϊρασ τουσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 151 του ΚΔΕ, 
οπότε απαλλάςςονται τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν εκείνων που 
μνθμονεφει το πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 

23.2.2. α. Για τθν περίπτωςθ 1, 2, 5 και 7 του άρκρου 22  υποβάλλεται  Υπεφκυνθ Διλωςθ που 
υπογράφεται από τον ατομικό εργολιπτθ ι τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ και 
βεβαιϊνει ότι:  

ι) θ επιχείρθςθ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ46, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι, 
προκειμζνου περί αλλοδαποφ διαγωνιηόμενου, ςε οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ, 
που προκφπτει από μια παρόμοια διαδικαςία, θ οποία προβλζπεται από τθν εκνικι 
νομοκεςία του Κράτουσ προζλευςισ του,  

ιι) τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ 2 του άρκρου 22 δεν ζχουν καταδικαςτεί 
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ αυτισ,  

ιιι) θ επιχείρθςθ δεν ζχει διαπράξει πεικαρχικό παράπτωμα για το οποίο τθσ επιβλικθκε 
ποινι που τθσ ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε δθμοπραςίεσ δθμοςίων ζργων (και 
καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ δθμοπραςία) και  

iv) το ανεκτζλεςτο μζροσ των εργολαβικϊν ςυμβάςεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτζλεςτου που τίκενται ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για τθν περίπτωςθ 3 πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια αρχι του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ ι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ τθσ 
Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι και με τθν ιςχφουςα 

                                                           
44

 Τπελζπκίδνληαη πάλησο ζρεηηθά θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ ΚΓΔ.  

45
  Όπνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο, ε δήισζε απηή πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία 
ππνγξαθήο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε ελψ δελ απαηηείηαη απηή λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

46
  ε εθθαζάξηζε κπνξνχλ λα ηεζνχλ κφλν λνκηθά πξφζσπα θαη φρη αηνκηθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, άξα απφ 
ηνπο αηνκηθνχο εξγνιήπηεο δε δεηείηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. 
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ελλθνικι νομοκεςία, για τθν Εργ.Επ. και για όλεσ τισ Κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει, 
κακϊσ και για κάκε ζργο που εκτελεί (παρ. 3 άρκρου 20 του ΚΔΕ)  ςτθν Ελλάδα. 

Οι επιχειριςεισ που είναι γραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΡ (ι ςτα Μθτρϊα Ρεριφερειακϊν 
Ενοτιτων) και δεν κατζχουν Ενθμερότθτα Ρτυχίου, ζχουν ειδικά τθν υποχρζωςθ να 
προςκομίςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ όπου κα αναφζρονται ι) ότι τα πρόςωπα47 που 
απαςχολοφν με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ είναι αςφαλιςμζνα ςτουσ οικείουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ (αν δεν απαςχολοφν τζτοια πρόςωπα να υποβάλλεται ςχετικι 
αρνθτικι Υ.Δ.), ιι) τα πρόςωπα (ονομαςτικά) που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ επιχείρθςθσ 
και ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ πρζπει να προζρχονται από όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και να 
αφοροφν τθν ίδια τθν επιχείρθςθ, ενϊ ειδικότερα πρζπει να προςκομίηεται και 
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα των ωσ άνω ςτελεχϊν προσ το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται 
προςκόμιςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από άλλα ταμεία, ςτα οποία ενδεχομζνωσ είναι 
αςφαλιςμζνα τα παραπάνω ςτελζχθ (π.χ. τζωσ ΤΡΕΔΕ).  

 

γ. Για τθν περίπτωςθ 4, εφόςον θ εργολθπτικι επιχείρθςθ φορολογείται ςτθν Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο, τόςο μεμονωμζνα όςο και 
για τισ Κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει (παρ. 3 άρκρου 20 του ΚΔΕ). ε περίπτωςθ που 
θ Εργολθπτικι Επιχείρθςθ δε φορολογείται ςτθν Ελλάδα, βεβαίωςθ από τθν αρμόδια 
ελλθνικι αρχι ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του γεγονότοσ αυτοφ και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικισ ενθμερότθτασ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τθσ. 

 Αν ςε κάποιο κράτοσ δεν εκδίδονται τα παραπάνω βϋ και γϋ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, 
μπορεί να αντικαταςτακοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ (εκδοκείςα εντόσ των ζξι μθνϊν που 
προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ δθμοπράτθςθσ) ι όπου δεν προβλζπεται, από υπεφκυνθ 
διλωςθ. Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα 
υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου είναι απαράδεκτθ. 

δ.  Για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ τθσ παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεςμζνων ζργων 
κατά τθν τελευταία πενταετία, ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςισ τουσ, από 
τα οποία ςτοιχεία αποδεικνφεται ότι ζχουν εκτελζςει παρόμοια ποιοτικά και ποςοτικά ζργα 
με το δθμοπρατοφμενο. Σα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρουν τθν αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτζλεςθσ των ζργων και διευκρινίηουν αν τα ζργα εκτελζςτθκαν κατά τουσ κανόνεσ τθσ 
τζχνθσ και αν περατϊκθκαν κανονικά. 

ε. Πιςτοποιθτικά εκπλιρωςθσ των οικονομικϊν τουσ υποχρεϊςεων προσ τισ επαγγελματικζσ 
εργολθπτικζσ ενϊςεισ ι υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι εγγεγραμμζνεσ ςε τζτοιεσ 
οργανϊςεισ48.  

23.2.3    Για να κεωρθκοφν ζγκυρα τα υπό β και γ ςτοιχεία τθσ παρ. 23.2.2 πρζπει να βρίςκονται ςε 
ιςχφ κατά τθν θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που 
διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν  προβλζπεται χρόνοσ (μεγαλφτεροσ ι μικρότεροσ του 
εξαμινου) ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία 
ζκδοςθσ εντόσ των ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ παραλαβισ των 
προςφορϊν.  
Ειδικά οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, που τυχόν προςκομίηονται για 
αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν, πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ του τελευταίου 
μθνόσ πριν τθ δθμοπράτθςθ.  
Σα δικαιολογθτικά υποβάλλονται: α) οι Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ ςε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογθτικά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα (ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ προβλεπόμενα 
ςτθν υποςθμείωςθ 44). Όλα τα δικαιολογθτικά πρζπει να περιζχονται ςτον φάκελο των 

                                                           
47

  Υσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηα πξφζσπα.  

48
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) δελ ζπληζηά εξγνιεπηηθή νξγάλσζε. 
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δικαιολογθτικϊν. Σα δικαιολογθτικά παραμζνουν ςτο φάκελο και δε νοείται επίδειξθ και 
απόςυρςι τουσ από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
Εφόςον διαπιςτωκεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο ότι ο διαγωνιηόμενοσ υπζβαλε ψευδι διλωςθ 
κατά τθν παροχι ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν που ηθτοφνται ςτον εν λόγω διαγωνιςμό, 
αποκλείεται. 

23.2.4   Μετά τθν ανάδειξθ του αναδόχου και ςτα πλαίςια επανελζγχου των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ κατά τθν παρ. 4.2 τθσ παροφςασ, ο ανάδοχοσ προςκομίηει τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά, προκειμζνου να αποδείξει τθν ειλικρίνεια των δθλωκζντων με τθν 
υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ προζλευςθσ και από τα οποία αποδεικνφεται ότι δεν τελεί ςε 
πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ.. 

Πιςτοποιθτικά περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ δεν προςκομίηονται από τισ ατομικζσ 
εργολθπτικζσ επιχειριςεισ.  

β.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ανάλογο ζγγραφο Δικαςτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ 
προζλευςθσ, που αφορά τουσ διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ ομόρρυκμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυκμων (Ε.Ε.),εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικϊν 
Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο ςε περίπτωςθ 
ανϊνυμθσ εταιρείασ (Α.Ε.), τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν τθ διοίκθςι του ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα κατά το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα. ε 
περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου δεν είναι λευκό κα υποβάλλεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ ι υμβολαιογράφου, περί των αδικθμάτων που 
αφοροφν οι καταδίκεσ που είναι γραμμζνεσ ςτο μθτρϊο. Αν από τθν ζνορκθ βεβαίωςθ 
προκφπτει ότι κάποια από τισ καταδίκεσ αφορά αδίκθμα που κα μποροφςε να προκαλζςει 
αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου, προςκομίηεται θ καταδικαςτικι απόφαςθ προκειμζνου 
να διαπιςτωκεί αν το αδίκθμα αφορά τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του διαγωνιηόμενου. Η 
ζνορκθ βεβαίωςθ διατθρεί τθν ιςχφ τθσ για όςο χρόνο αντιςτοιχεί ςτο περιεχόμενο του 
ποινικοφ μθτρϊου.  

γ. Τπεφκυνθ διλωςθ για το ανεκτζλεςτο μζροσ των εργολαβικϊν ςυμβάςεων, ςυνοδευόμενθ 
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτζλεςθ ζργων και (β) τισ βεβαιϊςεισ των αρμοδίων 
υπθρεςιϊν για το ανεκτζλεςτο μζροσ κάκε εργολαβίασ που εκτελεί είτε αυτοτελϊσ είτε ςε 
κοινοπραξία   κατά τθν θμερομθνία δθμοπράτθςθσ του ζργου (άρκρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ49). 

 
23.3 Δικαιολογθτικά Τεχνικισ Ικανότθτασ50 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

 
Άρκρο 24 : Ρεριεχόμενο Φακζλου Ρροςφοράσ 
 
 Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, φάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ςφραγιςμζνο φάκελο 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

                                                           
49

  Μεηαβνιέο ζην αλεθηέιεζην δελ επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ (γηα ηνλ ρξφλν πνπ απηή 
ρνξεγήζεθε) εθηφο ηεο πεξίπησζεο ππέξβαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαηά ηάμε Μ.Δ.Δ.Π. αλεθηέιεζηνπ εξγνιαβηθψλ 
ζπκβάζεσλ.  

50 Σα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άρθρο 147 ηοσ ΚΔΕ (άξζξν 48 ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ) θαη αθνξνχλ ηηο αιινδαπέο Δξγ. Δπηρεηξ., πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκν 
θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Μπνξεί λα ηεζεί θαη γηα ηηο ειιεληθέο Δξγνι. Δπηρ. μόνο αν 
σθίζηαηαι εγκριηική απόθαζη ηοσ Υποσργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ε ηερληθή 
ηθαλφηεηα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζην πρόζωπο μίας ηοσλάτιζηον απφ ηηο θνηλνπξαθηνχζεο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. 
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24.1 Ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ όλα τα 
δικαιολογθτικά (και με τισ διακρίςεισ) που αναφζρονται ςτο άρκρο 23 και επιπλζον (επίςθσ 
επί ποινι αποκλειςμοφ):  

1. Σισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ του άρκρου 15 τθσ παροφςασ, οι οποίεσ 
κατατίκενται πρωτότυπεσ. 

2.   Υπεφκυνθ διλωςθ του προςϊπου που υπογράφει τθν προςφορά ότι αποτελεί νόμιμο 
εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ για τθν οποία υπογράφει και ότι ζχει το εκ του 
καταςτατικοφ δικαίωμα εκπροςϊπθςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό. 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και θ Προϊςταμζνθ Αρχι, διατθροφν το δικαίωμα 
αμφιςβιτθςθσ τθσ νομιμοποίθςθσ και μποροφν, κατά τον επανζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν πριν από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να 
ηθτιςουν οποιοδιποτε ζγγραφο κεωροφν αναγκαίο για τθν απόδειξι τθσ, όπωσ π.χ. το 
Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ με τισ τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηομζνου 
και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Τπεφκυνθ Διλωςθ δεν προςκομίηεται ςε περίπτωςθ ατομικϊν εργ/κϊν επιχειριςεων. 

Η εκπροςϊπθςθ τθσ εργ. επιχ/ςθσ τεκμαίρεται, εφόςον δεν αμφιςβθτιςει μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ (κατά τθν παρ. 4.2 αϋ τθσ παροφςασ) τθν εκπροςϊπθςι 
τθσ από το πρόςωπο που υπζγραψε τθν προςφορά τθσ.   

Όταν οι διαγωνιηόμενοι προςκομίηουν Ενθμερότθτα Ρτυχίου, θ νομιμοποίθςθ 
κεωρείται αποδεδειγμζνθ. Αν ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ είναι άλλο πρόςωπο από τον 
αναφερόμενο ςτθν Ε.Π. προςκομίηονται τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν 
αλλαγι.  

3. ε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ Κοινοπραξίασ, υποβάλλεται διλωςθ ι ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό υπογεγραμμζνα από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ των μελϊν, για τθ 
ςφςταςθ τθσ Κοινοπραξίασ. Δθλϊνονται επίςθσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ των 
κοινοπρακτοφντων μελϊν (εφόςον προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
ελάχιςτα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςε κοινοπραξία).           

4.  Σα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν κατά το άρκρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίθςθ του 
φυςικοφ προςϊπου που υποβάλλει τθν προςφορά για λογαριαςμό τθσ εργολθπτικισ 
επιχείρθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 3.3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

 Σζτοια ςτοιχεία δεν προςκομίηονται αν θ νομιμοποίθςθ προκφπτει από τθν 
Ενθμερότθτα Πτυχίου, ι αν θ προςφορά υποβλικθκε από αλλοδαπι επιχείρθςθ. 

5. Δικαιολογθτικά Ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν 51. Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ 
οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ 
και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ. Κατά 
λοιπά προςκομίηονται τα ακόλουκα ςτοιχεία :  

         α) Οι επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.Ε.Ρ., προςκομίηουν αναλυτικι 
κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν 
κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο 
μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ (θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ πρζπει να 
αναγράφεται), κακϊσ και πιςτοποιθτικό τθσ εποπτεφουςασ (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) 
τθν εταιρεία αρχισ ότι οι μετοχζσ τθσ είναι ονομαςτικζσ (το πιςτοποιθτικό αυτό 
καλφπτεται από τθν Ενθμερότθτα Πτυχίου, εφόςον προςκομίηεται). 

         β) Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, προςκομίηουν :  

                                                           
51

  Η παξάγξαθνο 5 δελ ηίζεηαη αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θάησ ηνπ 1.000.000 ΔΤΡΩ.  
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         αα) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει 
ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ.  

         ββ) αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία 
το πολφ 30 θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.  

         γγ) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ 
προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί το τελευταίο 30ιμερο πριν τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ.  

         Σα δικαιολογθτικά αυτά προςκομίηονται ςτθν ανακζτουςα αρχι και πριν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ επικαιροποιθμζνα κατά τον ίδιο τρόπο.  

         γ) Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, που δεν ζχουν κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ τουσ ςτθν 
οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλουν :  

         αα) Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια 
αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του διαγωνιηόμενου.    

         ββ) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν.  

         γγ) Αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 
1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι υνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί 
ςτθν εταιρεία.  

         δδ) Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ 
λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. Η Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ δε 
μπορεί να κρίνει τθν επάρκεια τθσ αιτιολόγθςθσ, αν όμωσ επιδείξει τθ δυνατότθτα 
απόκτθςθσ ι ςφνταξθσ τθσ κατάςταςθσ αυτισ τότε θ επιχείρθςθ αποκλείεται.  

         Τα ανωτζρω υπό β) και γ) ζγγραφα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ και όςα εξ αυτϊν προζρχονται από δθμόςιεσ αρχζσ να είναι επικυρωμζνα 
από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ.  

24.2 Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ «Οικονομικισ Προςφοράσ» περιζχει ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ Υπθρεςίασ. 
 
Σο ζντυπο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ υπογράφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, από τον 
νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ ι τθσ Κοινοπραξίασ και όλεσ οι ςελίδεσ 
μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφζσ που τυχόν λείπουν ςυμπλθρϊνονται μετά το 
άνοιγμα των προςφορϊν. Ακόμα κι αν αρνθκεί να τα μονογράψει ο διαγωνιηόμενοσ, τα 
μονογράφει θ Ε.Δ. (άρκρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίςθσ, εφόςον λείπουν, ςυμπλθρϊνονται 
από τον προςφζροντα μετά το άνοιγμα των προςφορϊν τα ονοματεπϊνυμα των 
προςφερόντων και οι ςφραγίδεσ των επιχειριςεων. ε κάκε περίπτωςθ οι ελλείψεισ αυτζσ 
δε κεωροφνται λόγοσ αποκλειςμοφ από τθ δθμοπραςία.   
 
Επιςθμαίνονται ςχετικά με τθν οικονομικι προςφορά τα εξισ:  
 
Α. Είναι υποχρζωςθ των διαγωνιηομζνων να ςυμπλθρϊςουν το Ζντυπο Οικονομικισ 
Προςφοράσ. Αποκλείονται διαγωνιηόμενοι που δεν ςυμπλθρϊνουν ουςιϊδεσ μζροσ των 
ςτοιχείων τθσ προςφοράσ τουσ.  
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνιςμό προςφορζσ, ςτισ οποίεσ δεν αναγράφεται ζςτω και 
ζνα επιμζρουσ ποςοςτό ζκπτωςθσ ομάδασ εργαςιϊν του εντφπου τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ ι το ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτο ςφςτθμα του άρκρου 5 του ΚΔΕ ολογράφωσ 
και αρικμθτικϊσ 52.   
Γ. Η ολόγραφθ αναγραφι των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ υπεριςχφει τθσ αντίςτοιχθσ 
αρικμθτικισ 53.  

                                                           
52

 Αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ δηαγξάθεηαη φ,ηη δελ ρξεηάδεηαη. Αλ ην ζχζηεκα είλαη ησλ 
άξζξσλ 7 ή 9  ηνπ ΚΓΔ ηίζεληαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο. 

53
  Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ. ε πεξίπησζε πνπ 

εθαξκφδεηαη άιιν ζχζηεκα νη ζρεηηθνί φξνη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα.  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΙ 28 

Δ. Αν παρουςιαςτοφν α) επουςιϊδεισ ελλείψεισ ςτθν αναγραφι των ςτοιχείων τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ (πλθν εκείνων που επιφζρουν αποκλειςμό), β) διαφορζσ μεταξφ 
τθσ ολόγραφθσ και τθσ αρικμθτικισ τιμισ ι γ) λογιςτικά ςφάλματα ςτα ακροίςματα, τα 
γινόμενα ι τθ ςτρογγυλοποίθςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διορκϊνει τα ςφάλματα και 
αναγράφει τθν ορκι οικονομικι προςφορά.   
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΙ 29 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 
Άρκρο 25: Διάφορεσ ρυκμίςεισ  
 
25.1  Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου και θ διάκεςθ τθσ ςχετικισ 

πίςτωςθσ, αποφαςίςτθκε με τθν αρικμ. 168/30-9-2015 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ του Διμου ουφλίου. 

 
25.254         Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Σεχνικό φμβουλο.  

Ο Ανάδοχοσ του ζργου ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του 
Σεχνικοφ υμβοφλου που πθγάηουν από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Τπθρεςίασ με αυτόν.  

 
25.355 56 
 

Σουφλί, 13 – 10 – 2015 
 

 
ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

ΣΟΥΦΛΙ,   13 – 10 – 2015 
Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. 

 
 
 
 
 

ΓΟΥΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Δ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧϋ/ΚΟΣ-ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ ΡΕ3 
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Βϋ 

 

  
 

ΣΟΥΦΛΙ,   13 – 10 – 2015 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

 
 

ΓΟΥΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Δ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧϋ/ΚΟΣ-ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ ΡΕ3 
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Βϋ 

 
 

 

ΕΓΚΙΘΗΚΕ  

Με τθν αρικμό 168/30-09-2015 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ 

 

Ο Διμαρχοσ Σουφλίου 
 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΛΙΛΙΟΣ 

 

 

                                                           
54

 Πξναηξεηηθή επηινγή. 

55
 Δθφζνλ ζηε Γηαθήξπμε ηίζεληαη επηπιένλ φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ. φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ.  

56
 χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν. 3614/2007, ζηηο δηαθεξχμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ε εθαξκνγή θαη’ επηινγή, 
είηε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 76 θαη 77 ηνπ ΚΓΔ, είηε ηεο δηαδηθαζίαο Γηαηηεζίαο ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν. 
3614/2007.     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 
Α.ΜΕΛ: 56/2015 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΕΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ 
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ - 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

 

 

Το ζργο ζχει διπλό ςκοπό να διατθριςει μικρά ανοίγματα – διάκενα μζςα ςτο δάςοσ για 

τθν βελτίωςθ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ άγριασ πανίδασ, τθν μείωςθ τθσ 

καφςιμθσ φλθσ και τθν διάςπαςθ – διακοπι τθσ οριηόντιασ ςυνζχειασ τθσ βλάςτθςθσ (ωσ 

καφςιμθσ φλθσ). 

Οι περιοχζσ περιφερειακά εγκαταλελειμμζνων οικιςμϊν όπωσ ςτθν περιοχι των 

Κατραντηιδων καταλαμβάνονται από πλθκϊρα καρποφόρων και φρουτοφόρων δζνδρων. 

Οι καρποί των δζνδρων αυτϊν αποτελοφν τροφι για πλθκϊρα κθλαςτικϊν και θ 

περιποίθςθ τουσ με κατάλλθλουσ δαςοκομικοφσ χειριςμοφσ μπορεί να αυξιςει τθν 

παραγωγικότθτασ τουσ και να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ άγριασ πανίδασ. 

Ανάμεςα ςτα δζνδρα αυτά υπάρχουν κάμνοι, βάτα το κόψιμο των οποίων αναμζνεται να 

βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ κτθνοτροφίασ και τθν αντιπυρικι προςταςία. 

Περιλαμβάνει δαςοκομικοφσ χειριςμοφσ όπωσ κλαδεφςεισ δζνδρων και κάμνων, κοπι 

δζνδρων και κάμνων μζχρι 4 μζτρα. Διαμόρφωςθ χϊρου καταφυγισ οχθμάτων και 

προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ κα γίνουν ςτθν 

ηϊνθ Β1 του Εκνικοφ Πάρκου και ζρχονται ςε ςυμφωνία και με τθν ΚΥΑ 35633 του Εκνικοφ 

Πάρκου. 

Οι επεμβάςεισ που προτείνονται με τθν παροφςα μελζτθ αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία 

κατάλλθλων μικροπεριβαλλόντων, τα οποία αφ' ενόσ κα παρζχουν ιδανικοφσ βιότοπουσ για 

τθν μικροπανίδα (κθλαςτικά, μικροποφλια, ερπετά κ.ά.) και περιοχζσ κυνθγίου για τα 

αρπακτικά πτθνά, αφ' ετζρου κα εξυπθρετοφν τθν προςταςία του δάςουσ από τον κίνδυνο 

των δαςικϊν πυρκαγιϊν. Σε όλεσ τισ επεμβάςεισ που κα εφαρμοςτοφν, κα λθφκοφν υπόψθ 

οι οικολογικζσ απαιτιςεισ των αρπακτικϊν πτθνϊν που φωλιάηουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

αλλά και των ςτρουκιόμορφων, κακϊσ και αυτζσ των πλθκυςμϊν των ειδϊν τθσ λείασ τουσ. 

Προτείνονται οι ακόλουκζσ επεμβάςεισ: Κλαδεφςεισ φρουτοφόρων και καρποφόρων 

δζντρων. 

Δζντρα όπωσ καρυδιζσ, δαμαςκθνζσ, μουριζσ, αχλαδιζσ, κορομθλιζσ και κεραςιζσ κα 

κλαδευτοφν με ςτόχο τθν ανανζωςθ τουσ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτα τουσ. 

Κατά κζςεισ κα απομακρυνκοφν κρίςιμα άτομα Τραχείασ Πεφκθσ αποτελοφμενα από 

άρρωςτα-ξθρά ι με ξθραμζνο επικόρυφο ι κατεςτραμμζνα από ανεμορριψίεσ ι 

χιονοκλαςίεσ ι εμποδίηοντα τθν πρόςβαςθ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων. 

Κλαδεφςεισ κάμνων  

Η επζμβαςθ αυτι κα γίνει ςτο ςφνολο τθσ μελετϊμενθσ ζκταςθσ. Οι επεμβάςεισ κα 

βοθκιςουν ςτθν διάςπαςθ των παλιουριϊν με ζντονεσ κλαδεφςεισ και απομάκρυνςθ 
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εξολοκλιρου κατά κζςεισ ατόμων όπωσ άρρωςτα-ξθρά ι κατεςτραμμζνα από χιονοκλαςίεσ 

ι εμποδίηοντα τθν πρόςβαςθ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων και πεηοπόρων τμθμάτων. 

Πλατεία καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ. 

Η επζμβαςθ αυτι κα γίνει ςε υφιςτάμενα ανοίγματα-διάκενα μζςα ςτθν μελετϊμενθ περιοχι. 

Σε κζςθ με κατάλλθλθ πρόςβαςθ και ομαλζσ κλίςθσ κα δθμιουργθκεί με ιςοπζδωςθ και 

μόρφωςθ πλατεία καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ  

Πλες οι εργασίες θα γίνουν χωρίς χρήση ικριωμάτων. 

 

 

Οικονομικά στοιχεία: Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςόν των 34.989,98 ευρϊ, 

του 23% Φ.Π.Α. ςυμπεριλαμβανόμενου 

 

 

 

 

 

ΣΟΥΦΛΙ,  30 – 07 – 2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

ΡΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ) 

ΜΕ Ε΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡ.ΜΕΛ:  56/2015 

 ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΟΤ ΔΑΟΤ & ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΟ ΣΗ 
ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΟ ΔΑΙΚΟ ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑ – 
ΛΕΤΚΙΜΗ - ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α Ενδείξεισ εργαςιών Αρ. Αρθρ. Αρθρ. 

Αναθ/ςησ 

Μονάδεσ  Δαπάνη  

Είδοσ  Ποςότητα  Σιμή  Μερική  Ολική  

 Α. Ζργων Πραςίνου (ΠΡ)        

1 Ανανζωςθ κόμθσ δζντρων φψουσ μζχρι 4 μζτρα Σ 4.1.2 ΠΡ 5354 Σεμ. 200 18,00 3.600,00  

2 Κοπι ι και εκρίηωςθ δζντρων φψουσ μζχρι 4 

μζτρα 

Σ 4.1.3 ΠΡ 5354 Σεμ. 100 12,00 1.200,00  

3 Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι δζντρων φψουσ από 4 

μζχρι 8 μζτρα 

Σ 4.2.1 ΠΡ 5354 Σεμ. 35 50,00 1.750,00  

4 Διαμόρφωςθ κόμθσ δζντρων φψουσ από 4 μζχρι 8 

μζτρα 

Σ 4.2.2 ΠΡ 5354 Σεμ. 90 40,00 3.600,00  

5 Ανανζωςθ κόμθσ παλαιϊν αναπτυγμζνων 

κάμνων, φψουσ πάνω από 1,70 m 

Σ 4.5.2 ΠΡ 5353 Σεμ. 255 5,50 1.402,50  

6 Διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν αναπτυγμζνων 

κάμνων, φψουσ πάνω από 1,70 m 

Σ 4.5.3 ΠΡ 5353 Σεμ. 100 3,00 300,00  

7 Κοπι και απομάκρυνςθ ξυλωδϊν φυτϊν με 

μθχανιματα και εργάτεσ 

Σ 6.5 ΠΡ 5371 τρ. 50 170,00 8.500,00  

 Β. Οδοποιίασ        

8 Διαμόρφωςθ πλατείασ καταφυγισ οχθμάτων και 

προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ 

Άρκρο 

1Ν. 

ΟΔΟ 1140-

Α 

m2 10.080 0,04 403,20  

      Άκροιςμα: 20.755,70 

1. ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΙΩΝ :  20.755,70 

Γ.Ε. & Ο.Ε. : 18,00% 3.736,03 

2. ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΙΩΝ με Γ.Ε. & Ο.Ε. :  24.491,73 
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ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ : 15,00% 3.673,76 

3. ΤΝΟΛΟ :  28.165,49 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ :  281,65 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΤ :  28.447,14 

Φ.Π.Α. : 23,00% 6.542,84 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΤ :  34.989,98 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΟΤΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ.Σ.Τ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 
ΔΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕ3 
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

  
ΟΤΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΑΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
ΠΕ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ (ΔΑΟΛΟΓΟ) 

ΜΕ Ε΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡ.ΜΕΛ:  56/2015 

ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΟΤ ΔΑΟΤ & ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΟ ΣΗ 
ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΟ ΔΑΙΚΟ ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑ – 
ΛΕΤΚΙΜΗ - ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ  

 

Α/Α Ενδείξεισ εργαςιών Αρ. 

Αρθρ. 

Αρθρ. 

Αναθ/ςησ 

Μονάδεσ 

Είδοσ Ποςότητα 

Α. Ζργων Πραςίνου (ΠΡ)  

1 Ανανζωςθ κόμθσ δζντρων φψουσ μζχρι 4 μζτρα Σ 4.1.2 ΠΡ 5354 Σεμ. 200 

2 Κοπι ι και εκρίηωςθ δζντρων φψουσ μζχρι 4 

μζτρα 

Σ 4.1.3 ΠΡ 5354 Σεμ. 100 

3 Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι δζντρων φψουσ από 4 

μζχρι 8 μζτρα 

Σ 4.2.1 ΠΡ 5354 Σεμ. 35 

4 Διαμόρφωςθ κόμθσ δζντρων φψουσ από 4 μζχρι 8 

μζτρα 

Σ 4.2.2 ΠΡ 5354 Σεμ. 90 

5 Ανανζωςθ κόμθσ παλαιϊν αναπτυγμζνων 

κάμνων, φψουσ πάνω από 1,70 m 

Σ 4.5.2 ΠΡ 5353 Σεμ. 255 

6 Διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν αναπτυγμζνων 

κάμνων, φψουσ πάνω από 1,70 m 

Σ 4.5.3 ΠΡ 5353 Σεμ. 100 

7 Κοπι και απομάκρυνςθ ξυλωδϊν φυτϊν με 

μθχανιματα και εργάτεσ 

Σ 6.5 ΠΡ 5371 τρ. 50 

Β. Οδοποιίασ  

8 Διαμόρφωςθ πλατείασ καταφυγισ οχθμάτων και 

προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ 

Άρκρο 

1Ν. 

ΟΔΟ 1140-

Α 

m2 10.080 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΟΤΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ.Σ.Τ.  

 
 
 
 

 
ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΔΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ 
ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕ3  

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

  
ΟΤΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 

 
 

ΒΑΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
ΠΕ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ (ΔΑΟΛΟΓΟ) 

ΜΕ Ε΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡ.ΜΕΛ: 56/2015 

ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΔΑΟΤ & ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΑΓΡΙΑ 
ΠΑΝΙΔΑ ΣΟ ΔΑΙΚΟ ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑ-ΛΕΤΚΙΜΗ-
ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείμενο του παρόντοσ Σιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ των τιμϊν μονάδοσ με τισ οποίεσ κα 

εκτελεςκεί το ζργο, όπωσ προδιαγράωεται ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ 
διακιρυξθ. 

1.2 τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου, που αναωζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνθσ εργαςίασ 
και ιςχφουν ενιαία για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςτθν περιοχι του υπόψθ ζργου, 
ανεξάρτθτα από τθν κζςθ αυτϊν περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου, 
ςφμωωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ, των τευχϊν και ςχεδίων τθσ μελζτθσ και των υπολοίπων 
τευχϊν Δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

1.2.2 "Κάκε δαπάνθ"γενικά, ζςτω και αν δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ 
και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ μονάδασ κάκε εργαςίασ. Καμία αξίωςθ ι διαμωιςβιτθςθ δεν μπορεί να 
κεμελιωκεί που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και 
τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, όπωσ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι όχι 
μθχανικϊν μζςων. 

1.3 φμωωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, μνθμονεφονται (για απλι διευκρίνιςθ 
του όρου "κάκε δαπάνθ") οι παρακάτω δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτο περιεχόμενο των τιμϊν 
του παρόντοσ Σιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ επιβαρφνςεων ςτα υλικά από ωόρουσ, δαςμοφσ, ειδικοφσ 
ωόρουσ κ.λπ. * πλθν Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) ]  

Ρθτά κακορίηεται ότι ςτισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται οι δαςμοί και λοιποί ωόροι, 
κρατιςεισ, τζλθ ειςωοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εωοδίων 
γενικά του ζργου. Κατά ςυνζπεια και ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ Σελωνειακισ 
Νομοκεςίασ δεν παρζχεται ουςιαςτικά ςτθν Τπθρεςία, που κα εποπτεφςει τθν εκτζλεςθ 
του ζργου, ι ςε άλλθ Τπθρεςία, θ δυνατότθτα να εγκρίνει χοριγθςθ οποιαςδιποτε 
βεβαίωςθσ για τθν παροχι οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ από τουσ δαςμοφσ και 
τουσ υπόλοιπουσ ωόρουσ, ειςωορζσ και δικαιϊματα ςτα υλικά και είδθ εξοπλιςμοφ του 
ζργου, οφτε ςτουσ ενδιαωερόμενουσ δικαίωμα να ηθτιςουν χοριγθςθ τζτοιασ ατζλειασ ι 
απαλλαγισ ζμμεςα ι άμεςα. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των 
κάκε είδουσ μεταωορικϊν μζςων.  

1.3.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ ωφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και 
βοθκθτικϊν υλικϊν, μεταωοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, 
ωφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ 
ωορτοεκωορτϊςεισ, τισ αςωαλίςεισ των μεταωορϊν, τισ ςταλίεσ των μεταωορικϊν μζςων 
και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταωορζσ, εκτόσ των ειδικϊν περιπτϊςεων, που θ 
μεταωορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του Σιμολογίου.  
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Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν ωορτοεκωόρτωςθ και μεταωορά (με τθν ςταλία μεταωορικϊν 
μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαωϊν και λοιπων υλικϊν, ςε 
κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Περιβαλλοντικϊν 
Ορων, ςφμωωνα με τθν Ε..Τ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν 
(ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςωαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ 
αςωαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ 
ιςχφουςεσ εκάςτοτε υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, 
ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των 
ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται 
ιδιαιτζρωσ) κλπ, του πάςθσ ωφςεωσ προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ, εργατοτεχνικοφ όλων 
των ειδικοτιτων, υπαλλιλων εργοταξιακϊν γραωείων, οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων 
και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων κλπ.) θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται 
για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.3.4 Οι δαπάνεσ εξαςωάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, διαρρφκμιςθσ αυτϊν, ανζγερςθσ γραωείων, 
εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςωάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, τθλεωωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, 
κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμωωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν και 
απομάκρυνςισ τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ 
των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και ςφμωωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 
Περιβαλλοντικοφσ Ορουσ. 

1.3.6 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ 
εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταωορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ 
ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ 
εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ, ςφμωωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.7 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ ςκυροδζματοσ, και 
προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων (όταν προβλζπονται προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο) ςτον 
εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

 
τισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςωάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι 
των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του 
απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ ωφςεωσ, οι 
ωορτοεκωορτϊςεισ και μεταωορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων 
προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Εργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ 
των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, 
τοιχία κλπ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του 
χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και ςφμωωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
Περιβαλλοντικοφσ όρουσ.  
 
Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν 
εωαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 

(α)  Οταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το 
Δθμόςιο 

(β)  Οταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςωαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά 
ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου 
ζργου. 
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1.3.8 Σα πάςθσ ωφςεωσ αςωάλιςτρα για το προςωπικό του Εργου, τισ μεταωορζσ, τα μεταωορικά 
μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοπζσ αςωαλιςτικζσ 
καλφψεισ όπωσ κακορίηονται ςτθν Ειδικι υγγραωι Τποχρεϊςεων του Εργου. 

 

1.3.9 Οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποωυγισ βλαβϊν ςε 
κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποωυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κλπ, 
κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε ωάςθ τθσ καταςκευισ 
τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαωζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ 
κλπ) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.3.10 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ 
ωφςεωσ "δοκιμαςτικϊν τμθμάτων"που προβλζπονται ςτθν Σ..Τ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ 
μθχανθμάτων, εργαςία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για τθν καταςκευι 
του ζργου ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται 
τα μιςκϊματα, θ μεταωορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, 
θ ωφλαξθ, θ αςωάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, 
τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον 
χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ ωφςεωσ ςταλίεσ και 
κακυςτεριςεισ (που δεν οωείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Εργου), θ 
αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Εργο.  

Περιλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ ωφςεωσ δαπάνεσ του εωεδρικοφ εξοπλιςμοφ που 
διατθρείται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 
 

1.3.12 Οι δαπάνεσ εξαςωάλιςθσ αναγκαίων χϊρων για τθν εναπόκεςθ των εργαλείων, 
μθχανθμάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 
προςωπικοφ που οωείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα  
(β)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για αυτά 

ωορείσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κλπ.),  
(γ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά ωάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  
(δ)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραωικϊν, 

εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου  

(ε) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοωοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 
οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, 
βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνεσ των τοπογραωικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, 

αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, 
εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αωετθριϊν κλπ) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των 
επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εωαρμογισ (όταν απαιτείται 
για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυωο του 
εδάωουσ ι υωιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν. 
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Επίςθσ οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και 
εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ οριηοντασ 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωωελείασ *ΟΚΩ+), κακϊσ οι δαπάνεσ ςφνταξθσ 
του Προγράμματοσ Ποιότθτοσ του Εργου (ΠΠΕ), του χεδίου Αςωάλειασ και Τγείασ, του 
Φακζλου Αςωάλειασ και Τγείασ του Εργου (ΑΤ-ΦΑΤ). 

1.3.15 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο 
χϊρο του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάωουσ με τοπογραωικζσ 
μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με 
επρόςωπο τθσ Τπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ ωφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων 
και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία προσ ζλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ, κακϊσ και θ δαπάνθ ςφνταξθσ καταςκευαςτικϊν 
ςχεδίων με τθν ζνδειξθ "όπωσ καταςκευάςκθκε". 

1.3.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (εκτόσ από τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα 
παροχζτευςθσ προσ ωυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν 
διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των επιωανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε 
να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαωορετικά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.18 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του ζργου 
κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαωϊν κλπ., 
κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και 
ελεφκερου από οποιεςδιποτε προςωρινζσ καταςκευζσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται. 

1.3.19 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν 
που εωαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.3.20 Οι δαπάνεσ διαμόρωωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα 
διάωορα τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και 
περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων 
εργαςίασ κ.λ.π.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραωθ αποδοχι τθσ Τπθρεςίασ για τθν διατιρθςι 
τουσ. 

1.3.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ 
για κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ ωκορά επί υωιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. 
μεταωορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοωόρων μθχανθμάτων κλπ) που 
οωείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ, των 
ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραωείων και λοιπϊν ευκολιϊν ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, 
ςφμωωνα με όςα αναωζρονται ςτθν Ε..Τ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.23 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να 
εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ 
ςκυροδεμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ 
Αρχζσ, τθν Πολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωωελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται 
ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.25 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ του 
Αναδόχου ςτο 'Εργο μζχρι και τθν παραλαβι του Ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ 
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ςχετικζσ μελζτεσ και ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ 
πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.26 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμωωνθτικοφ και γενικά όλεσ 
οι υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναωζρονται ςτουσ 
υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του Ζργου. 

1.3.27 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι. 

1.3.28 Η τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων με τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου, ςφμωωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 

 
  
1.4 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οωζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ ωφςεωσ 
κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ 
εργοταξίων, ωόροι, δαςμοί, αςωάλιςτρα, τόκοι κεωαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραωείων κ.λπ., τα επιςωαλι ζξοδα πάςθσ ωφςεωσ κακϊσ και το 
προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

 
 Σο ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) ι είκοςι οκτϊ τοισ εκατό 

(28%) του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Σιμολογίου 
Προςωοράσ του αναδόχου, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 

1.5  Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον Κφριο 
του Ζργου. 

 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των εγκεκριμζνων 

μελετϊν είτε βάςει μετριςεων και των ςυνταςςόμενων βάςει αυτϊν επιμετρθτικϊν 
ςχεδίων και πινάκων, λαμβανομζνων υπόψθ των ζγγραωων εντολϊν τθσ Τπθρεςίασ 
και των εκάςτοτε οριηομζνων ανοχϊν. 

2.1.2 Η Τπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά τθν κρίςθ τθσ, 
προκειμζνου να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που 
υποβάλει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον 
απαιτοφμενο εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν υποςτιριξθ τθσ Τπθρεςίασ ςτθν 
διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου. 

2.1.3 Η πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ πραγματικισ ποςότθτασ κάκε εργαςίασ, 
επιμετροφμενθσ ωσ ανωτζρω με κατάλλθλθ μονάδα μζτρθςθσ, επί τθν τιμι μονάδασ 
τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο παρόν Περιγραωικό Σιμολόγιο. 

 

2.1.4 Ειδικότερα για κάκε εργαςία, ο τρόποσ και θ μονάδα επιμζτρθςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ 
πλθρωμισ κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράωουσ των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
και των επί μζρουσ εργαςιϊν του παρόντοσ Σιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ζνόσ επιμζρουσ άρκρου του παρόντοσ Σιμολογίου, που αναωζρεται 
ςε μια τιμι μονάδασ, ορίηει ότι θ εν λόγω τιμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν 
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ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του ςυγκεκριμζνου άρκρου, τότε οι ίδιεσ επιμζρουσ 
εργαςίεσ δεν κα επιμετρϊνται οφτε κα πλθρϊνονται ςτο πλαίςιο άλλου άρκρου που 
περιλαμβάνεται ςτο Σιμολόγιο. 

2.1.6 τθ περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαωωνίασ με τον ςυνοπτικό πίνακα τιμϊν, 
υπεριςχφουν οι όροι του παρόντοσ. 

 

 
ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 
Α.  Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+ 

παραπλεφρωσ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν 
δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικών ι προϊόντων. 

 
 Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του 

μεταφορικοφ ζργου, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ 
του ζργου. 

 
 Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται 

οι ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ ςε €/m3.km 
 

ε αςτικζσ περιοχζσ   

 - απόςταςθ < 5 km 0.28   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

Με παρατεταμζνθ αναμονι φορτοεκφόρτωςθσ 
(αςωαλτικά, εκςκαωζσ κεμελίων και χανδάκων, 
μικρισ κλίμακασ εκςκαωζσ) 

  

 - απόςταςθ < 5 km 0,22  

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,18   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,20   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,25   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακζσ οδοί   

 - απόςταςθ < 3 km 0,22   

 - απόςταςθ ≥ 3 km 0,20   

 
Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ 
των άρκρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε 
κυβικά μζτρα (m3), κατά τον τρόπο που κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.  
 
ε καμμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε 
άλλθ προςαφξθςθ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m3 κάκε 
εργαςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 
 
Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιμολόγιο 
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(ΝΕΣ ΟΙΚ), προςτίκεται ςτθν τιμι βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται με **+, 
και ανακεωρείται με βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο κωδικό ανακεώρθςθσ (δεν 
προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεώρθςθ του μεταφορικοφ ζργου). 

 
Β. τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ ***+ 

παρατίκεται θ τιμι που αναλογεί ςτθν κακαρι εργαςία (φατοφρα) και τα 
βοθκθτικά υλικά. Οταν διαφοροποιοφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των 
κυρίων ενςωματουμζνων υλικών, ζναντι αυτών που αναφζρονται ςτο 
Περιγραφικό Αρκρο, θ Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςαρμόηει ανάλογα τισ τιμζσ 
εφαρμογισ (περιπτώςεισ ξυλείασ, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατθγοριών και ποιοτιτων). 

 

 
 
 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
ΑΡΘΑ ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΩΝ 
 
Α. Ζργων Πραςίνου (ΠΡ) 
 
Σ 4.1.2 Ανανζωςθ κόμθσ δζνδρων φψουσ μζχρι 4 μζτρα 

Ανακεωρείται με το άρκρο: ΠΡ 5354 
Διαμόρωωςθ κόμθσ (ςκελετοκλάδεμα) δζνδρου φψουσ μζχρι 4 m ςφμωωνα με τθν ωυτοτεχνικι 

μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 10-06-04-01. τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτοφμενου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν     κακϊσ και θ 
δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψθσ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ 
που επιτρζπεται. 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΤΡΩ: (Ολογράωωσ): Δεκαοχτϊ ευρϊ    
                (Αρικμθτικά): 18,00 
 
 
Σ 4.1.3 Κοπι ι και εκρίηωςθ δζντρων φψουσ μζχρι 4 μζτρα 

Ανακεωρείται με το άρκρο: ΠΡ 5354 
Κοπι ι/και εκρίηωςθ δζντρου φψουσ μζχρι 4 m, ςφμωωνα με τθν ωυτοτεχνικι μελζτθ και τθν 

ΕΣΕΠ 10-06-04-01. τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των 
μθχανθμάτων και των εργαλείων που απαιτοφνται κακϊσ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων 
κοπισ και απόρριψθσ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που επιτρζπεται. 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΤΡΩ: (Ολογράωωσ): Δϊδεκα ευρϊ    
                (Αρικμθτικά): 12,00 
 
 
Σ 4.2.1 Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι δζνδρων φψουσ από 4 μζχρι 8 μζτρα 

Ανακεωρείται με το άρκρο: ΠΡ 5354 
Ανανζωςθ κόμθσ (ςκελετοκλάδεμα) δζνδρου φψουσ από 4 μζχρι 8 m, ςφμωωνα με τθν 

ωυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 10-06-04-01. τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του 
απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ 
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και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψθσ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε 
κζςεισ που επιτρζπεται. 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΤΡΩ: (Ολογράωωσ): Πενιντα ευρϊ    
                (Αρικμθτικά): 50,00 
 
 
Σ 4.2.2 Διαμόρφωςθ κόμθσ δζνδρων φψουσ από 4 μζχρι 8 μζτρα 

Ανακεωρείται με το άρκρο: ΠΡ 5354 
Διαμόρωωςθ κόμθσ δζνδρου φψουσ από 4 μζχρι 8 m, ςφμωωνα με τθν ωυτοτεχνικι μελζτθ και 

τθν ΕΣΕΠ 10-06-04-01. τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, κακϊσ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και 
απόρριψθσ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που επιτρζπεται. 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΤΡΩ: (Ολογράωωσ): αράντα ευρϊ    
                (Αρικμθτικά): 40,00 
 
 
Σ 4.5 Κλάδεμα κάμνων 

Ανακεωρείται με το άρκρο: ΠΡ 5354 
Ανανζωςθ (ςκελετοκλάδεμα) ι διαμόρωωςθ κόμθσ κάμνων, ςφμωωνα με τθν ωυτοτεχνικι 

μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 10-06-04-01. τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτοφμενου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν    κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψθσ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρχζσ. 
 
Σ 4.5.2  Ανανζωςθ κόμθσ παλαιϊν αναπτυγμζνων κάμνων, φψουσ πάνω από 1,70 m 
Ανακεωρείται με το άρκρο: ΠΡ 5353 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΤΡΩ: (Ολογράωωσ): Πζντε ευρϊ και πενιντα λεπτά     
                (Αρικμθτικά): 5,50 
 
Σ 4.5.3  Διαμόρωωςθ κόμθσ παλαιϊν αναπτυγμζνων κάμνων, φψουσ πάνω από 1,70 m 
Ανακεωρείται με το άρκρο: ΠΡ 5353 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΤΡΩ: (Ολογράωωσ): Σρία ευρϊ     
                (Αρικμθτικά): 3,00 
 
 
Σ 6.5  Κοπι και απομάκρυνςθ ξυλωδϊν φυτϊν με μθχανιματα και εργάτεσ 

Ανακεωρείται με το άρκρο: ΠΡ 5371 
Κοπι ξυλωδϊν ωυτϊν και βάτων πρανοφσ ι νθςίδασ, με κατάλλθλα μθχανιματα ι/και εργάτεσ, 

ςφμωωνα με τθν ωυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνεται θ κοπι όλων των 
ξυλωδϊν ωυτϊν (Αψλανκοσ, Νικοτιάνα κλπ) και βάτων που καλφπτουν τθν οριηόντια ι και κατακόρυωθ 
ςιμανςθ τθσ οδοφ με χριςθ κατάλλθλων εξαρτθμάτων που προςαρμόηονται ςε ελκυςτιρα ι με εργάτεσ 
και εργαλεία, θ απομάκρυνςθ από τουσ χϊρουσ του ζργου όλων των υλικϊν που προζκυψαν από τθν 
κοπι και θ απόρριψθ τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται. 
 
Σιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
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ΕΤΡΩ: (Ολογράωωσ): Εκατόν εβδομιντα ευρϊ    
                (Αρικμθτικά): 170,00 
 
 
Β. Ζργων οδοποιίασ 
         
Άρκρο 1.Ν. Ιςοπζδωςθ με διαμορφωτιρα 
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ 1140-Α) 
Εργαςία ιςοπζδωςθσ και μόρωωςθσ τθσ επιωάνειασ του καταςτρϊματοσ δαςικοφ δρόμου άνευ 
οδοςτρϊματοσ με τθ χριςθ διαμορωωτιρα γαιϊν 
 

α) Διαμορωωτιρασ: 
(501) 

20.000 
= 

656,47 

20.000 
= 0,0033 για 1 μ2 

β) Εργάτθσ ανειδίκευτοσ: 0,0006 Χ (111)h = 0,0006 Χ 15,74 = 0,009 

 ΑΘΡΟΙΜΑ    = 0,04 € για 1 μ2  

 
Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (1 μ2) ιςοπεδοκείςασ επιωάνειασ 
 
ΕΤΡΩ: (Ολογράωωσ): τζςςερα λεπτά του εφρω    
                (Αρικμθτικά): 0,04 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΟΤΦΛΙ,   30 – 0 7 – 2015 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ.Σ.Τ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 
ΔΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕ3  
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Βϋ 

  
ΟΤΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΑΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
ΠΕ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ (ΔΑΟΛΟΓΟ) 

ΜΕ Εϋ ΒΑΘΜΟ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
 ΔΘΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

    Ζργο: 

 
 
 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ 
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
 

  Προυπ 34.989, 98 ΕΥΩ (με Φ.Π.Α. 23%) 

 

 

Πθγι 

 
«ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 
ΕΡΡΕΑΑ / ΥΡΑΡΕΝ 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
Άρκρο 1ο : Αντικείμενο ςυγγραφισ  
 
 Θ Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων αφορά τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ απλϊν 
δθμοτικϊν ζργων, θ δαπάνθ καταςκευισ των οποίων βαρφνει τθν διαχείριςθ των Οργανιςμϊν 
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  
 
Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 
 Σα Δθμοτικά ζργα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ : 
Α) των Ν.3669/08, 1418/84, 2229/94, 2307/95, 2372/96, 2338/95, 2576/98, 2940/01, 
3263/04 
Β) των Π.Δ 171/87, 410/95, 402/96, 609/85, 286/94, 323/89, 210/97, 218/99, 23/93, 368/94, 
285/97, 85/95, 218/99 
Γ) των ςχετικϊν εγκυκλίων του ΤΠΕΧΩΔΕ και του ΤΠ.Ε και  
Δ) τισ αντίςτοιχεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ΤΠΕΧΩΔΕ, το τιμολόγιο τθσ μελζτθσ και τισ 
τεχνικζσ περιγραφζσ, ανά κατθγορία εργαςιϊν.  
 
Άρκρο 3ο : Συμβατικά τεφχθ   
 
υμβατικά ςτοιχεία του ζργου κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
 

1.Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ  

2.Σιμολόγιο Μελζτθσ, όπωσ ςυμπλθρϊνεται περιγραφικά από το τευχοσ τεχνικϊν 
περιγραφικϊν περιγραφϊν και τα ςχζδια.  

3.Προχπολογιςμόσ  Μελζτθσ και προχπολογιςμόσ προςφοράσ 
4.Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
5.Γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων  
6.Σεχνικι περιγραφι και ςχζδια μελζτθσ 
7.Σεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
 
 
Άρκρο 4ο : Εγγφθςθ – προκεςμία αποπεράτωςθσ    
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Αυτζσ ορίηονται ςτθν Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων ι ςτθ διακιρυξθ : 
 

α. Θ απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ από τθν Δθμαρχιακι Επιτροπι 

β. Θ παροφςα και θ γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων  

γ. Ο προχπολογιςμόσ, προςφορά του αναδόχου  
δ. Οι ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 
 
 
Άρκρο 5ο : Ρρόοδοσ εργαςιϊν / Κυρϊςεισ λόγω κακυςτεριςεωσ  
 
α+Με βάςθ τθ ςυνολικι και τισ τυχόν τμθματικζσ προκεςμίεσ ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να 
ςυντάξει και να υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία το κατά το άρκρο 32 του ΠΔ 
609/85 όπωσ ιςχφει ςιμερα χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
β+ε περίπτωςθ που ςτθ δθμοπραςία καλοφνται να ςυμμετζχουν και επιχειριςεισ 
εγγεγραμμζνεσ ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα ,θ διευκφνουςα υπθρεςία κοινοποιεί ζγκαιρα 
πίνακα εργαςιϊν*παρ.4 του αρκρ. 32 του ΠΔ 609/85+ όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
γ+Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τουσ απαραίτθτουσ εργάτεσ και μθχανικά μζςα 
και να εφαρμόςει υπερωρίεσ νυκτερινά ςυνεργεία και να εργαςκεί εξαιρζςιμεσ θμζρεσ 
αν το απαιτιςει θ καλι και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου χωρίσ να δικαιοφται για το 
λόγο αυτό πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. Θ υπθρεςία μπορεί κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου να 
απαιτιςει από τον ανάδοχο να αυξιςει τον αρικμό των ςυνεργείων τισ υπερωρίεσ και 
τον αρικμό των μθχανθμάτων αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ τθσ προόδου του ζργου δεν είναι 
ικανοποιθτικόσ. 
δ+ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν τθρεί τισ προβλεπόμενεσ από το  χρονοδιάγραμμα ι 
τουσ πίνακεσ εργαςιϊν προκεςμίεσ και κακυςτερεί τθν πρόοδο του ζργου ϊςτε να είναι 
προφανϊσ αδφνατθ θ εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ςτο ςφνολο του είναι δυνατόν να 
κθρυχκεί ζκπτωτοσ κατά τισ διατάξεισ του αρκρ. 6 του Ν.3263/28-9-2004 όπωσ ιςχφει 
ςιμερα. 
 
Άρκρο 6ο : Γεν. Ζξοδα – Πφελοσ Εργολάβου   
 
τθν ζννοια των γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου κατά το άρκρο 5 παρ. 4 του 
ΠΔ 609/85 τα οποία καταβάλλονται επί τθσ αξίασ των τιμϊν που ιςχφουν ι νζων τιμϊν 
μονάδοσ που κα εκτελεςκοφν ι των απευκείασ εκτελουμζνων ζργων διαλαμβάνονται: 

α+ 0ι μιςκοί και κάκε είδουσ αποηθμιϊςεισ, αςφαλίςεισ και ζξοδα κινιςεωσ του 
διοικθτικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ του αναδόχου. 
β+ Οι δαπάνεσ ιατρικισ περίκαλψθσ γενικά του προςωπικοφ του αναδόχου και οι 
δαπάνεσ για τθν κανονικι λειτουργία των εγκαταςτάςεων του εργοταξίου φδρευςθσ 
,κζρμανςθσ κλπ. 
γ+ Σα ζξοδα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςφναψθσ ςυμβάςεωσ ,εγκαταςτάςεωσ 
εκτελζςεωσ και παραλαβισ των ζργων. 
δ+ Κάκε είδουσ φόροι,τζλθ ζξοδα εγγυιςεωσ τόκοι κινιςεωσ κεφαλαίων και λοιπϊν 
πάςθσ φφςεωσ επιβαρφνςεισ. 
ε+ Εξοδα εφαρμογισ των εγκεκριμζνων χαράξεων δοκιμισ των υλικϊν και δοκιμϊν γενικά 
για τθν παράδοςθ των ζργων ςε κανονικι λειτουργία. 
ςτ+ Ζξοδα αςφάλιςθσ ι αποηθμίωςθσ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του εργολάβου και 
πάςθσ φφςεωσ αποηθμιϊςεισ προσ τρίτουσ. 
η+ Ζξοδα κακαριςμοφ των ζργων και του εργοταξίου και αποκόμιςθσ των προϊόντων ςε κζςεισ 
που να επιτρζπονται από τθν αςτυνομία. 
θ+ Κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν κατονομάηεται αλλά αναγκαία για τθν ορκι ζντεχνο και 
ςφμφωνο προσ τα ςυμβατικά ςτοιχεία εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι απαιτοφμενθ για τθν 
τακτοποίθςθ των ζργων από κάκε πλευρά ςχετικά προσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και 
κάκε είδουσ επιςφαλι ζξοδα. 

15PROC003160486 2015-10-13



 3 

κ+ Σο όφελοσ του αναδόχου. 
 
Άρκρο 7ο : Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ  
 
Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κάκε φορά απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του ζργου προβλζπεται 
και κακορίηεται ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων κα εξευρίςκεται με μζριμνα και με 
δαπάνθ του αναδόχου ο εξοπλιςμόσ αυτόσ αν δεν διατίκεται από τον ίδιο ενϊ θ υπθρεςία δεν 
κα ζχει καμία ανάμειξθ υποχρζωςθ ι ευκφνθ ςχετικά με τον παραπάνω εξοπλιςμό. 
 
 
Άρκρο 8ο : Ατυχιματα και ηθμιζσ  
 
Οι ανάδοχοι ζργων τα οποία εκτελοφνται μζςα ςε αςφαλιςτικζσ περιοχζσ ΙΚΑ υποχρεοφνται 
να αςφαλίςουν ς αυτό όλο το προςωπικό που απαςχολοφν. ε περίπτωςθ ζργων που 
εκτελοφνται εκτόσ αςφαλιςτικϊν περιοχϊν ΙΚΑ οι ανάδοχοι υποχρεοφνται να ςυνεχίςουν τθν 
αςφάλιςθ του προςωπικοφ που χρθςιμοποιοφν το οποίο είναι αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και δεν 
ζχει διακοπεί θ αςφάλιςθ του. Σο υπόλοιπο προςωπικό είναι υποχρεωμζνοσ ο ανάδοχοσ να 
αςφαλίςει ςε μια από τισ αναγνωριςμζνεσ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ του δθμοςίου. Θ δαπάνθ για 
όλα τα αςφάλιςτρα τα οποία πρζπει να καταβάλει ο εργολάβοσ δθλ. εργοδοτικι και ειςφορά 
αςφαλιςμζνων βαρφνουν τον εργολάβο .ε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να επιβαρυνκεί ο 
εργολάβοσ με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του αναδόχου κακϊσ και με 
αποηθμιϊςεισ για ηθμιζσ που προκλικθκαν από το προςωπικό του αναδόχου και των 
μεταφορικϊν του μζςων ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε ζργα του δθμοςίου, διμων, κοινοτιτων και 
γενικά κάκε μορφισ κοινωφελι ζργα.  
 
Άρκρο 9ο : Φόροι – τζλθ και κρατιςεισ  
 
Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι τον βαρφνουν όλοι ανεξαρτιτωσ φόροι ,τζλθ και 
κρατιςεισ που ιςχφουν βάςει των κειμζνων νόμων κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ και ότι είναι υποχρεωμζνοσ ςτθν καταβολι ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό των 
κάκε μορφισ δϊρων για τισ εορτζσ Πάςχα και Χριςτουγζννων κακϊσ και θμερϊν 
υποχρεωτικισ αργίασ και τυχόν επιδόματοσ αδείασ. Εάν μετά τθν θμζρα που ζγινε ο 
διαγωνιςμόσ επιβλθκοφν νζα τζλθ και κρατιςεισ ι καταργθκοφν οριςμζνα από αυτά που 
ίςχυαν κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ τα αντίςτοιχα ποςά πλθρϊνονται επί πλζον ι 
εκπίπτονται αντίςτοιχα από τουσ λογαριαςμοφσ του αναδόχου και ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 
οδθγίεσ των αρμοδίων Τπουργείων. 
 
 
Άρκρο 10ο : Μελζτθ ςυνκθκϊν του ζργου  
 
Θ ζννοια τθσ επίδοςθσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου είναι ότι είχε και ζλαβε υπόψθ του τισ 
γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ του ζργου κατά τθν ςφνταξθ τθσ προςφοράσ δθλαδι τθ κζςθ του 
ζργου και των τμθμάτων του , τισ απαιτοφμενεσ με κάκε μζςο μεταφορζσ, τθν διάκεςθ , 
διαχείριςθ και εναποκικευςθ των υλικϊν, τθν κατάςταςθ των δρόμων τθν ανάγκθ 
καταςκευισ δρόμων προςπζλαςθσ ,τθν ευχζρεια εξεφρεςθσ εργατικϊν χεριϊν, νεροφ, 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ τθν δίαιτα των ρευμάτων και όλεσ τισ άλλεσ 
τοπικζσ ειδικζσ και γενικζσ ςυνκικεσ τα δυνάμενα να προκφψουν ηθτιματα τα οποία κατά 
οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν το κόςτοσ των ζργων και ότι τα ζργα κα 
εκτελεςκοφν κατά τθν ςφμβαςθ προσ τθν οποία ςε κάκε περίπτωςθ είναι υποχρεωμζνοσ να 
ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ. 
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Άρκρο 11ο : Φφλαξθ υλικϊν ζργων –υπάρχουςεσ καταςκευζσ – μζτρα προςταςίασ 
βλάςτθςθσ  
 
α+ Ο ανάδοχοσ φυλάςςει και διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ όλα τα υλικά και μζςα που 
υπάρχουν ςτο εργοτάξιο κακϊσ και τισ εκτελοφμενεσ από αυτόν εργαςίεσ. χετικζσ διαταγζσ 
τθσ υπθρεςίασ εκτελοφνται από τον εργολάβο ςε περίπτωςθ δε που δεν εκτελεςκοφν τα μζτρα 
φφλαξθσ, προςταςίασ ι διατιρθςθσ λαμβάνονται από τον εργοδότθ με αντίςτοιχο 
καταλογιςμό των δαπανϊν ςε βάροσ του αναδόχου. 
β+ Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα φφλαξθσ και προςταςίασ των κάκε 
μορφισ κοινωφελϊν ζργων που βρίςκονται κοντά ςτα εκτελοφμενα ζργα για τθν πρόλθψθ 
ηθμιϊν ι διακοπισ τθσ λειτουργίασ των. Ηθμιζσ που προκλικθκαν από αμζλεια του αναδόχου 
επανορκϊνονται αμζςωσ από αυτόν αναφορικά θ επανόρκωςθ γίνεται από τον εργοδότθ ςε 
βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου.  
γ+ Ο ανάδοχοσ προφυλάςςει και προςτατεφει τθν υφιςτάμενθ βλάςτθςθ και τισ 
καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ τθσ περιοχισ που εκτελείται το ζργο και ευκφνεται για κάκε κοπι 
δζνδρου κάμνου και καταςτροφι φυτείασ θ οποία δεν ιταν απαραίτθτθ να γίνει κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου. 
 
Άρκρο 12ο : Ρρόλθψθ ατυχθμάτων – μζτρα υγιεινισ και αςφαλείασ τθσ κυκλοφορίασ  
 
Ο ανάδοχοσ ανεξάρτθτα από τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ που απορρζουν από τισ κείμενεσ 
διατάξεισ λαμβάνει μζτρα για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων προσ το προςωπικό που χρθςιμοποιεί 
και προσ κάκε τρίτο κακϊσ και για παροχι πρϊτων βοθκειϊν προσ αυτοφσ. 
Γαιϊδθ ορφγματα υποςτθρίηονται πάντοτε γενικά δε τα ορφγματα μζςα ςε κατοικθμζνεσ 
περιοχζσ πρζπει επί πλζον να επιςθμαίνονται με φϊτα τθ νφκτα. Διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ 
ςχετικζσ με τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ εφαρμόηονται με ευκφνθ και δαπάνθ του 
αναδόχου. Ο ανάδοχοσ διατθρεί το απαιτοφμενο φαρμακευτικό υλικό για τθν παροχι πρϊτων 
βοθκειϊν. 
 
Άρκρο 13ο : Χριςθ ζργου προ αποπεράτωςθσ  
 
Ο εργοδότθσ δικαιοφται να λάβει ςτθν κατοχι του ι να κάνει χριςθ οποιουδιποτε τμιματοσ 
του ζργου που ζχει τελειϊςει μερικά ι ολικά χωρίσ να κεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχι 
οποιαςδιποτε εργαςίασ που δεν ζχει αποπερατωκεί ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. Αν θ παραπάνω 
κατοχι ι χριςθ ικελε κακυςτεριςει τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ περαιϊςεωσ του ζργου. ε 
περίπτωςθ που θ χριςθ του ζργου από τον εργοδότθ πριν τθσ αποπερατϊςεωσ ςυνεπάγεται 
πρόςκετεσ δαπάνεσ για τον ανάδοχο τότε ο εργοδότθσ καταβάλει ςτον ανάδοχο τισ πράγματι 
απόλυτα δικαιολογθμζνεσ. 
 
Άρκρο 14ο : Τοπογραφικζσ εργαςίεσ – εφαρμογζσ επί του εδάφουσ  
 
Κάκε εργαςία που είναι αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ για τθν εφαρμογι ςτο 
ζδαφοσ των εγκεκριμζνων χαράξεων εκτελείται με φροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου κατά 
τισ οδθγίεσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ελζγχει τθν ακρίβεια ςφμφωνα προσ τουσ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ. Οι δαπάνεσ των παραπάνω εργαςιϊν ςε υλικά μζςα και προςωπικό βαρφνουν 
τον ανάδοχο. 
 
 
Άρκρο 16ο : Κρατιςεισ 
 
χετικι εγκφκλιοσ υπ.αρ. 29417/85/1967. 
1) Ζργα που εκτελοφνται με τιμζσ μονάδοσ ςε βάροσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ 
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α+ 2% ΣΑΔΚΤ, β+1% ΣΤΔΚ, γ+1,5 ΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, δ+0,2% ΣΕΕ, ε+1% ΣΠΕΔΕ (αν ο ανάδοχοσ είναι 
εργολάβοσ Δ.Ε ,ςτ+ Φόροσ ειςοδιματοσ ,η+ νόμιμο χαρτόςθμο , θ) αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, 
κ) Ο, 2% ΣΜΕΔΕ  και ι) κράτθςθ 6%ο ( ζξι τοισ χιλίοισ) του νόμου 2166/93. 

2) Ζργα εκτελοφμενα με τισ τιμζσ μονάδοσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ δθμοςίων 
επενδφςεων. Ο ανάδοχοσ υπόκεινται μόνο ςτισ παραπάνω από ςτοιχεία( ςτ,η,ι) 
επιβαρφνςεισ Ειςφορζσ και  1, 2% ΣΜΕΔΕ. 

 
Άρκρο 17ο : Χρόνοσ εγγφθςθσ  
 
Όπωσ ορίηεται ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων. 
 
 
 
Άρκρο 18ο : Τελικόσ εξοφλθτικόσ λογαριαςμόσ 
 
Εκδίδεται βάςει των πρωτοκόλλων προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου και τθσ 
ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ του Διμου . 
Σα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν τα μόνα δικαιολογθτικά ζκδοςθσ του εξοφλθτικοφ λογαριαςμοφ 
αντίτυπα δε ι αντίγραφα αυτϊν επιςυνάπτονται ςτον τελικό λογαριαςμό. 
 
 
 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
ΣΟΥΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 
Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. 

 
 
 
 
 
 

ΓΟΥΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Δ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ ΡΕ3 
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Βϋ 

  
ΣΟΥΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ 
ΡΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ) 

ΜΕ Εϋ ΒΑΘΜΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
 ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 
Ζργο: 

 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ & ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ 
ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΟ 
ΔΑΙΚΟ ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑ-ΛΕΤΚΙΜΗ-
ΟΤΦΛΙΟΤ  
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

Αρ. Μελζτθσ 56/2015  Προυπ:  34.989,98 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) 

 

 

Πθγι: 

 
«ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 
ΔΑΟΤ ΔΑΔΙΑ-ΛΕΤΚΙΜΗ-ΟΤΦΛΙΟΤ» 
ΕΠΠΕΡΑΑ / ΤΠΑΠΕΝ 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρθρο 1° : Αντικείμενο τησ εργολαβίασ  

1.1 Σεχνικό αντικείμενο αυτισ τθσ εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ του παραπάνω ζργου. 

 1.2 Η παροφςα Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.) περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ  όρουσ, οι      

        οποίοι κα ιςχφςουν για τθν καταςκευι του ζργου, ςε ςυνδυαςμό και παράλλθλα με τουσ  

        όρουσ, που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, τα    

        οποία αλλθλοςυμπλθρϊνονται και ιςχφουν με τθ ςειρά που ορίηεται ςτθ μελζτθ. 

1.3 Σα είδθ και οι ποςότθτεσ των προβλεπόμενων εργαςιϊν περιζχονται ςτον 
«Προχπολογιςμό Μελζτθσ», ςυμβατικζσ δε τιμζσ μονάδασ των εργαςιϊν είναι οι τιμζσ 
μονάδασ του «Σιμολογίου Μελζτθσ». 

1.4 Σο αρχικό ςυμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι ίςο με το ςυνολικό 
ποςό του «Προχπολογιςμοφ Μελζτθσ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ   (με ΦΠΑ) 34.989,98 € 
             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ (χωρίσ ΦΠΑ)  28.447,14 € 
            Φ.Π.Α. που αναλογεί (23%) 6.542,84 € 
 

 

Άρθρο 2° : φμβαςη καταςκευήσ του ζργου 
 

2.1 Η ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 
του Π.Δ. 609/85, ςυνάπτεται με βάςθ τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ τθσ 
δθμοπραςίασ και για χρθματικό ποςό ίςο με το ποςό, που προζκυψε από τθ 
δθμοπραςία μαηί με τισ απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. 

2.2 Ο μειοδότθσ κα καλείται με πρόςκλθςθ, που γίνεται μαηί με κοινοποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και τθν κατάκεςθ τθσ απαιτοφμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ μζςα ςε 
προκεςμία όχι μικρότερθ από δζκα πζντε (15) θμζρεσ. 

2.3. Μθ εμφάνιςθ του μειοδότθ ι μθ προςκόμιςθ τθσ πιο πάνω εγγφθςθσ ςυνεπάγεται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 26 του Π.Δ. 609/85 όπωσ ιςχφει ςιμερα: 

2.3.1 ζκπτωςθ του με απόφαςθ του προϊςτάμενου τθσ Διευκφνουςασ 
Τπθρεςίασ χωρίσ κοινοποίθςθ ειδικισ πρόςκλθςθσ και 
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2.3.2 κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία ςαν ειδικι 
ποινι. 

Άρθρο 3° : Εγγυήςεισ καλήσ εκτζλεςησ 

3.1 Αναφζρεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ  

Άρθρο 4° : Προθεςμίεσ – Παρατάςεισ  
 

4.1 Ο ανάδοχοσ πρζπει να αποπερατϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν αυτισ τθσ εργολαβίασ 
μζςα ςε 40 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, που αποτελοφν και τθ ςυνολικι 
προκεςμία αποπεράτωςθσ του ζργου. 

4.2 Παρατάςεισ  τθσ  ςυνολικισ  προκεςμίασ  εγκρίνονται   ςφμφωνα   με  το  δεφτερο  
εδάφιο  τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 5, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των 
παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 10 του Ν. 1418/84 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

4.3 ε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνεχίςει τθν καταςκευι του 
ζργου για επιπλζον χρονικό διάςτθμα ίςο με το ζνα τρίτο (1/3) τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 
αποπεράτωςθσ του ζργου και πάντωσ όχι μικρότερο από ΔΤΟ (2) μινεσ (οριακι 
προκεςμία), ςφμφωνα με το τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 5 του Ν. 
1418/84 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 
 
Άρθρο 5ο   : Χρονοδιάγραμμα καταςκευήσ του ζργου – Μηχανικόσ εξοπλιςμόσ-   
                    Προςωπικό  
 

5.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει και να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία, για 
ζγκριςθ, λεπτομερζσ χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, ςε τζςςερα (4) αντίτυπα, 
μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
ανταποκρινόμενοσ ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ςφμβαςθσ του. Σο χρονοδιάγραμμα κα 
ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 32 του Π.Δ. 
609/85 όπωσ ιςχφει ςιμερα και κα κλιμακϊνεται μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία, που 
ορίηεται ςτο άρκρο 4 αυτισ τθσ Ε..Τ., με βαςικι επιδίωξθ τον ςυντονιςμό των 
δραςτθριοτιτων, ϊςτε να αποδοκοφν, κατά το εφικτό, ολοκλθρωμζνα τμιματα του ζργου 
(γραμμικό διάγραμμα). 

5.2 Επίςθσ, ςχετικά με τον μθχανικό εξοπλιςμό και το απαιτοφμενο ειδικευμζνο και 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, το χρονοδιάγραμμα κα ςυντάςςεται ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 3 και 6 του άρκρου 34 του Π.Δ. 609/85 όπωσ ιςχφει ςιμερα, 
για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

5.3 Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ που για να 
τθριςει τισ προκεςμίεσ χρειαςτεί να ςυγκροτιςει πρόςκετα νυκτερινά ςυνεργεία, να 
πραγματοποιιςει υπερωρίεσ, εργαςίεσ ςε θμζρεσ αργίασ κ.λ.π. πζρα από αυτζσ που είχε 
προβλζψει κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του ι και μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ ςε οποιοδιποτε επί μζρουσ προγραμματιςμό εργαςιϊν ι ζκκεςθ ι άλλο 
ςτοιχείο που ζχει υποβάλει ςτθν Τπθρεςία ι ςε οποιοδιποτε άλλο χρόνο. 

Άρθρο 6° : Τπζρβαςη προθεςμιών – Ποινικζσ ρήτρεσ  

6.1 Για κάκε θμζρα, υπαίτιασ από τον ανάδοχο, υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ,       
επιβάλλονται οι ποινικζσ ριτρεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5, παρ.2  του Ν.3263/2004 όπωσ 
ιςχφει ςιμερα και ςτα χρονικά διαςτιματα, που προβλζπονται ς' αυτό. 

6.2  Για τθν εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν, οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ 
θμζρεσ και τα ποςά και οι προκεςμίεσ όπωσ προβλζπονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, χωρίσ 
παρατάςεισ. 

 Άρθρο 7°: Δαςμοί – Ατζλειεσ  

7.1 Η οικονομικι προςφορά του ανάδοχου,  ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ του 
τιμολογίου, περιλαμβάνει δαςμοφσ, φόρουσ, τζλθ κ.λ.π., για υλικά, που κα ειςαχκοφν 
από το εξωτερικό. 
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7.2 Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τζλθ, δαςμοφσ, διόδια, φόρουσ κ.λ.π. εν γζνει ι 
από τουσ ειδικοφσ φόρουσ για τα ειςαγόμενα από το εξωτερικό κάκε είδουσ υλικά, 
εφόδια κ.λ.π. κακϊσ και από τουσ δαςμοφσ και κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα 
υπζρ του Δθμοςίου για καφςιμα και λιπαντικά   ι  από   κάκε  άλλθ  επιβάρυνςθ  
(όπωσ π.χ.  για διάφορα  ταμεία,   αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κ.λ.π.) που αφοροφν 
γενικά ςτθν καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ. Οι τυχόν ειςαγωγζσ από το 
εξωτερικό μθχανθμάτων, υλικϊν ι άλλων ςτοιχείων του ζργου κα γίνουν με τισ νόμιμεσ 
εγκρίςεισ. 

 

Άρθρο 8° : Σρόποσ επιμζτρηςησ εργαςιών 

8.1 Για τον τρόπο επιμζτρθςθσ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο  
τιμολόγιο τθσ εργολαβίασ και ςτα εγκεκριμζνα άρκρα του Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

8.2 Για εργαςίεσ, για τισ οποίεσ δεν ορίηεται ςτα πιο πάνω ςτοιχεία τρόποσ επιμζτρθςθσ,  
Επιμετρϊνται και πλθρϊνονται μόνο οι μονάδεσ, που εκτελζςκθκαν πραγματικά. 

 
Άρθρο 9° : Επιμετρήςεισ - Πιςτοποιήςεισ 
 

9.1 Για τισ επιμετριςεισ και τισ πιςτοποιιςεισ ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ  τθσ 
παραγράφου 8 του άρκρου 5 του Ν. 1418/84, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 
38 και 40 του Π.Δ. 609/85, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

9.2 Κάκε πιςτοποίθςθ κα ςυνοδεφεται οπωςδιποτε και με τρεισ (3) τουλάχιςτον 
φωτογραφίεσ του ζργου, ςε φάςεισ χαρακτθριςτικζσ, από τισ οποίεσ θ μία κα δείχνει τθ 
γενικι άποψθ του, πάντα από το ίδιο ςθμείο λιψθσ. 

 
Άρθρο 10° : Λογαριαςμοί – Πληρωμζσ – Κρατήςεισ  
 

10.1 Οι λογαριαςμοί εγκρίνονται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία, ςφμφωνα με το άρκρο 40 
του Π.Δ. 609/85 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

10.2 ' αυτι τθν εργολαβία ιςχφουν τα εξισ ποςοςτά για γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λ.π. 
(εργολαβικά ποςοςτά): 

 
10.2.1 Δζκα οκτώ τοισ εκατό (18%) επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν, που υπολογίηεται με βάςθ 

τισ τιμζσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου και τισ νζεσ τιμζσ μονάδασ και υπόκειται ςτθν 
ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ. 

10.2.2 Δζκα οκτώ τοισ εκατό (18%) επί τθσ πραγματικισ δαπάνθσ, που προκφπτει από τα 
νόμιμα αποδεικτικά πλθρωμισ για τθν εκτζλεςθ απολογιςτικϊν εργαςιϊν και 
δεν 
υπόκειται ςτθν ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 10 του 
άρκρου 42 του Π.Δ. 609/85 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 

10.3 Οι πλθρωμζσ των εργαςιϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου επιβαρφνονται με τθν 
προκαταβολι κατά νόμο του φόρου ειςοδιματοσ. 

10.4  Σον ανάδοχο βαρφνουν φόροι, τζλθ, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ 
επιβαρφνςεισ, όπωσ ιςχφουν κατά τον χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ 
τουσ. 

10.5 Οι τιμζσ μονάδασ που ελιφκθςαν κατά τθ ςφνταξθ μελζτθσ τθσ Τπθρεςίασ ι τθσ 
προςφοράσ του αναδόχου, περιλαμβάνουν κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ, όπωσ τζλθ, 
δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λ.π. εκτόσ από τον Φ.Π.Α. Σο ίδιο ιςχφει και για τισ νζεσ τιμζσ 
μονάδασ, που τυχόν κα κανονιςκοφν. 

10.6 Για τισ πλθρωμζσ των λογαριαςμϊν κα προςκομίηονται από τον ανάδοχο και τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 

10.6.1 Κανονικό τιμολόγιο ςε τρία (3) αντίτυπα. 
10.6.2 Διπλότυπο  τθσ  αρμόδιασ  Οικονομικισ  Εφορίασ για  τθν  προκαταβολι  του  

φόρου ειςοδιματοσ. 
10.6.3 Σα δελτία φορολογικισ ενθμερότθτασ, που προβλζπονται από τον νόμο. 
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10.6.4 Βεβαίωςθ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν για τθν εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο 
των ςχετικϊν με τθν εργολαβία υποχρεϊςεων του. 

10.6.5 Απόδειξθ καταβολισ ποςοςτοφ 0,2% και 1% επί του ποςοφ κάκε λογαριαςμοφ υπζρ 
του 
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. (άρκρο 12 Ν. 915/79 και Αποφάςεισ 9/94 και 10/94 τθσ Ολομζλειασ  
του Αρείου Πάγου.) 

10.6.6 Παραςτατικό καταβολισ ςτον λογαριαςμό 040/546107/30 τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ 
τθσ Ελλάδοσ κράτθςθσ 6 °/00 επί του ποςοφ κάκε λογαριαςμοφ ωσ δικαιϊματοσ 
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 34 και 35 του άρκρου 27 
του Ν. 2166/93 «Κίνθτρα ανάπτυξθσ επιχειριςεων, διαρρυκμίςεισ ςτθν ζμμεςθ και 
άμεςθ φορολογία και άλλεσ διατάξεισ». 

10.7 το κονδφλιο, που προκφπτει τελικά, επιβάλλονται οι κρατιςεισ για εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ και ςτθ ςυνζχεια προςτίκενται τυχόν νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ του ανάδοχου ι 
αφαιροφνται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 40 του  Π.Δ.  609/85  όπωσ 
ιςχφει ςιμερα, τυχόν επιβαλλόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ, ςυμπλθρωματικι 
κράτθςθ εγγφθςθσ (αν δεν ζχουν κατατεκεί οι αντίςτοιχεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ), 
απόςβεςθ προκαταβολϊν κ.λ.π., γενικά δε προςκαφαιροφνται οφειλόμενα ι χρεωμζνα 
ςτον εργολάβο ποςά, ϊςτε να προκφψει το ποςό με το οποίο κα πλθρωκεί και να γίνει 
εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων. 

10.8 τισ εντολζσ πλθρωμισ προςτίκεται Φ.Π.Α., που κα βαρφνει τον κφριο του ζργου, ςφμφωνα 
με τθν εγκφκλιο Ε18/06-02-87 του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων 
Ζργων. 

 

Άρθρο 11° : Σιμζσ μονάδασ νζων εργαςιών  

ε περίπτωςθ, που παρίςταται ανάγκθ κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν, κα 
εφαρμόηεται το άρκρο 43 του Π.Δ. 609/85, όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 286/94 και όπωσ 
ιςχφει ςιμερα. 

 

Άρθρο 12° : Αναθεώρηςη τιμών  

12.1  Για τθν ανακεϊρθςθ των τιμϊν κα εφαρμόηονται, γενικά, οι διατάξεισ του άρκρου 10 του 
Ν. 1418/84, όπωσ ιςχφει ςιμερα . 

12.2 τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ και ςτθ ςτιλθ με επικεφαλίδα «Αντίςτοιχο κονδφλιο 
ανάλυςθσ για τθν ανακεϊρθςθ» κακορίηεται, με τον αρικμό του άρκρου τθσ ανάλυςθσ, το 
αντίςτοιχο κονδφλιο (αυτοφςιο ι παρεμφερζσ), με το οποίο κα γίνεται θ ανακεϊρθςθ τθσ 
κατ' αποκοπι τιμισ και τθσ τιμισ κάκε εργαςίασ. 

 
Άρθρο 13° : Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Γενικά, για τον τρόπο εκτζλεςθσ των προβλεπόμενων εργαςιϊν, το είδοσ και τθν ποςότθτα των 
υλικϊν, κα εφαρμοςκοφν οι εγκεκριμζνεσ με τθ μελζτθ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και 
ςυμπλθρωματικά οι ιςχφουςεσ Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ι επίςθμοι Ελλθνικοί 
Κανονιςμοί και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν τζτοιοι, οι επίςθμοι Γερμανικοί Κανονιςμοί ι 
άλλοι ανάλογοι ξζνοι επίςθμοι κανονιςμοί. 
 
Άρθρο 14° : Γενικζσ υποχρεώςεισ του αναδόχου  
 

14.1. Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν όςα αναφζρονται λεπτομερϊσ ςτθν τεχνικι 
περιγραφι, ςτα ςχζδια και ςτα τεφχθ υπολογιςμϊν τθσ μελζτθσ. 

14.2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει πιςτά τα εγκεκριμζνα ςχζδια, να τθρεί τισ 
διαςτάςεισ και τθ διάταξθ των μερϊν του ζργου και να ςυμμορφϊνεται ακριβϊσ 
με τισ διατάξεισ των ςυγγραφϊν υποχρεϊςεων και τισ ενδείξεισ των ςχετικϊν 
ςτοιχείων τθσ ςφμβαςθσ. 
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14.3. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ αποφάςεισ τθσ Διευκφνουςασ 
Τπθρεςίασ.  ε περίπτωςθ διαφωνίασ του, ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι μόνο οι 
ςχετικζσ διατάξεισ για τθ διαδικαςία επίλυςθσ διαφωνιϊν επί εκτζλεςθσ ζργων 
(ενςτάςεισ - αιτιςεισ κεραπείασ – δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν). 

14.4. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ για μεταβολζσ ςτο ζργο, που ζγιναν 
χωρίσ ζγγραφθ διαταγι και οι οποίεσ ςυνεπάγονται μεγαλφτερθ δαπάνθ του ζργου, 
ακόμα και αν οι μεταβολζσ αυτζσ κακιςτοφν το ζργο ςτερεότερο ι βελτιϊνουν τθ 
μορφι του. 

Για κάκε δαπάνθ χωρίσ ζγγραφθ διαταγι, από τθν οποία επιλκε μείωςθ ποςοτιτων ι 
διαςτάςεων, καταβάλλεται ςτον ανάδοχο μόνο θ δαπάνθ των εργαςιϊν, που ζχουν 
πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ να αποκλείεται θ εφαρμογι των διατάξεων περί 
κακοτεχνιϊν. 

ε περίπτωςθ που δίνεται προφορικι διαταγι τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεων ςτον 
τόπο του ζργου, λόγω επείγουςασ ανάγκθσ, κα πρζπει να καταχωρείται ςτο θμερολόγιο 
και να επακολουκεί θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 43 του Π.Δ. 609/85 
όπωσ ιςχφει ςιμερα . 

14.5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ εργαςίεσ, που προκφπτουν από ζγγραφεσ 
ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ των ςτοιχείων τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου, 
διατθρϊντασ τα δικαιϊματα του, που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 
του Ν. 1418/84 όπωσ ιςχφει ςιμερα, λόγω τροποποίθςθσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρθματικοφ αντικείμενου. 

14.6. Ο  οριηόμενοσ,  ςφμφωνα  με  τθν παράγραφο 2  του άρκρου 29 του  Π.Δ.  609/85  
όπωσ ιςχφει ςιμερα τεχνικόσ αντιπρόςωποσ του ανάδοχου κα ζχει ειδικότθτα 
διπλωματοφχου *. 

14.7. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο, με δικζσ του 
δαπάνεσ, ότι προβλζπεται ςτουσ όρουσ υγιεινισ του κεφαλαίου Γ του Π.Δ. 1073/81 
«Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν κ.λ.π.». 

14.8. Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ, πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, να φροντίςει για τθν 
ζκδοςθ κάκε άδειασ, που απαιτείται ςφμφωνα με τουσ νόμουσ (εκτόσ ενδεχομζνωσ 
από τθν άδεια ανζγερςθσ οικοδομισ), είναι δε ουςιαςτικά και αποκλειςτικά 
υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των διατάξεων των ςχετικϊν με τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

14.9. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί ςτο εργοτάξιο όλα τα ςτοιχεία, που απαιτοφν 
οι νόμοι, όπωσ θμερολόγιο του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 33 του Π.Δ. 609/85, να 
τθρεί τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, κακϊσ επίςθσ να παίρνει, ς' όλθ τθ 
διάρκεια των εργαςιϊν, τα μζτρα αςφαλείασ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων, που 
κακορίηονται ςτα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μζτρων  αςφαλείασ  κατά  τθν  
εκτζλεςθ  εργαςιϊν  κ.λ.π.»,  εκπονϊντασ  με  ευκφνθ  του  και υποβάλλοντασ   
αρμοδίωσ   κάκε   ςχετικι   μελζτθ,   όπωσ  ςτατικι   μελζτθ   ικριωμάτων,   μελζτθ 
προςωρινισ ςιμανςθσ των ζργων, Φάκελο Αςφαλείασ και Τγείασ (Φ. Α. Τ.) και 
χζδιο Αςφαλείασ και Τγείασ (. Α. Τ.) τθσ απόφαςθσ ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01 του 
Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρκρα, 2 και 3) κ.λ.π., ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 34 του 
Π.Δ. 609/85 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

14.10.Ο ανάδοχοσ  είναι υποχρεωμζνοσ να φροντίηει με δικζσ του δαπάνεσ για τισ 
απαραίτθτεσ παροχζσ των Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ όπωσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, 
νεροφ κ.λ.π., που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου. 

 
Άρθρο 15° : Προςτατευτικζσ καταςκευζσ 
  
15.1.  Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να πάρει κάκε απαιτοφμενο μζτρο για τθν     
          προςταςία  του περιβάλλοντοσ και να προβεί ςτθν εκτζλεςθ, ςυντιρθςθ, κακαίρεςθ   
           και  αποκομιδι, μετά  τθν αποπεράτωςθ του ζργου, των προςτατευτικϊν καταςκευϊν   
           και  περιφραγμάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και   
         1073/81, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, γιατί θ ςχετικι δαπάνθ περιλαμβάνεται ςτο   
           ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ του. 
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15.2. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ακζραιο για κάκε ηθμιά ι φκορά ςε τυχόν υπάρχουςεσ 
καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ, τόςο ςτον περιοριςμζνο όςο και ςτον γενικότερο 
χϊρο των ζργων, που κα οφείλονται ςτα μθχανιματα, όργανα και μζςα, που 
χρθςιμοποίθςε για τθν εκτζλεςθ του ζργου, γι' αυτό και πρζπει να πάρει όλα τα 
κατάλλθλα μζτρα και να οργανϊςει κατά τζτοιο τρόπο τισ εργαςίεσ του, ϊςτε να 
αποφευχκεί κάκε κίνδυνοσ ηθμιάσ ι φκοράσ, για τισ οποίεσ θ Τπθρεςία δεν κα φζρει 
καμία ευκφνθ. 

 
 
Άρθρο 16° : Εργαςίεσ που εκτελοφνται από την Τπηρεςία ή από άλλουσ ανάδοχουσ                   

– Διάνοιξη οπών  
 

16.1 Ο ανάδοχοσ οφείλει, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 του άρκρου 34 του Π.Δ. 609/85  
όπωσ ιςχφει ςιμερα, να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν, που δεν 
περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ του και εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία ι από άλλουσ 
εργολάβουσ τθσ, διατάςςοντασ κατάλλθλα τα μζςα του (ικριϊματα κ.λ.π.) και ρυκμίηοντασ 
τθ ςειρά των εργαςιϊν του, κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν παρεμβάλλει κανζνα 
εμπόδιο ςτθν εκτζλεςθ των εκτόσ τθσ ςφμβαςθσ του εργαςιϊν. 

16.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαμορφϊνει ι να διανοίγει τισ απαιτοφμενεσ οπζσ διόδου, 
φωλιζσ ι αφλακεσ, για τον εντοιχιςμό ςωλθνϊςεων ι εξαρτθμάτων κάκε 
θλεκτρομθχανολογικισ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, 
χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, γιατί οι ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν περιλθφκεί ςτισ 
ςυμβατικζσ τιμζσ των αντίςτοιχων εργαςιϊν. 

16.3 Οπωςδιποτε, απαγορεφεται θ μόρφωςθ ι διάνοιξθ από τον ανάδοχο φωλεϊν ι οπϊν ςε 
τμιματα του ζργου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, χωρίσ ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα 
μθχανικοφ. 

16.4 τισ ςυμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ για τθν πλιρθ 
αποκατάςταςθ αυτϊν των οπϊν, φωλεϊν ι αυλακιϊν, μετά τθν τοποκζτθςθ των 
ςωλθνϊςεων ι εξαρτθμάτων των αντίςτοιχων εγκαταςτάςεων. 

 
 
Άρθρο 17° : Αρτιότητα των καταςκευών  
 

17.1 Ο κακοριςμόσ από τα εγκεκριμζνα ςχζδια, τθν τεχνικι περιγραφι και τθν τεχνικι 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων, των οποιωνδιποτε ςτοιχείων ι οδθγιϊν για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν, ςχετικά με τισ μερικζσ διαςτάςεισ και τουσ τρόπουσ καταςκευισ, δεν 
απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο για τθν άρτια 
εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των καταςκευϊν κάκε είδουσ. 

17.2 χετικά με τα πιο πάνω διευκρινίηεται ότι, ζςτω και αν δεν ορίηεται κάτι από τα ςχζδια 
λεπτομερειϊν ι από τα άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι από τισ οδθγίεσ και διαταγζσ τθσ 
Τπθρεςίασ, απαιτείται όμωσ για τθν τεχνικι αρτιότθτα τθσ καταςκευισ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να το εφαρμόςει, ϊςτε κάκε τμιμα του ζργου να είναι άρτιο ςτθν 
καταςκευι και άμεμπτο ςε εμφάνιςθ κακϊσ και ςτισ κζςεισ, που ςυνδζεται με τα άλλα 
τμιματα του ζργου. 

 
 
Άρθρο 18° : Προζλευςη, προμήθεια υλικών – Εξαςφάλιςη προμήθειασ 
 

18.1 Όλα τα υλικά, που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κα είναι τθσ 
καλφτερθσ ποιότθτασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα και εγχϊριασ προζλευςθσ εκτόσ από 
όςα αποδεδειγμζνα, δεν παράγονται ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και εκείνα που 
προδιαγράφονται και αναφζρονται ρθτά, ςτα αντίςτοιχα άρκρα του ςυμβατικοφ 
τιμολογίου, ςαν προζλευςθ εξωτερικοφ. 

18.2 Η χριςθ αδρανϊν ι άλλων υλικϊν, που δεν προζρχονται από το εμπόριο, διζπεται 
από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 34 του Π.Δ. 609/85 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
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18.3 Η υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι ο 
ανάδοχοσ ερεφνθςε και εξαςφάλιςε τθν προμικεια από τθν αγορά όλων των υλικϊν, 
μθχανθμάτων και μζςων, που απαιτοφνται και αναγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και 
επομζνωσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει  από τθν  Τπθρεςία τρόπο προμικειασ και 
εκτζλεςθσ ι παράταςθ τθσ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του ζργου για τον λόγο 
αυτό. 

 
 
Άρθρο 19° : Καταςκευαςτικά ςχζδια – Οδηγίεσ χειριςμοφ – Φωτογραφίεσ 

 

19.1 ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ αμζςωσ μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου και οπωςδιποτε        

         πριν   από τθν προςωρινι παραλαβι, να ςυντάξει και να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία, ςε  

        τρία (3) αντίτυπα τα εξισ ςχζδια χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ: 

19.1.1. Σοπογραφικό διάγραμμα,  ςε  κλίμακα 1:200,  τθσ τελικισ διάταξθσ των   
ζργων,  με οριηοντιογραφικζσ και υψομετρικζσ ενδείξεισ. 
19.1.2 Οριςτικά αρχιτεκτονικά ςχζδια. 
19.1.3.Οριςτικά ςχζδια των διαφόρων εγκαταςτάςεων, δθλαδι 

θλεκτρομθχανολογικϊν, υδραυλικϊν κ.λ.π., με λεπτομερι διαγράμματα 
των διατάξεων και κατόψεισ, πάνω ςτισ οποίεσ κα ςθμειϊνονται οι κζςεισ 
και τα μεγζκθ ςυςκευϊν, μθχανθμάτων, δικτφων κ.λ.π. 

19.2   Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται απαραίτθτα να πάρει, να εκτυπϊςει με δικζσ του 
δαπάνεσ και να προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία, οπωςδιποτε πριν από τθν προςωρινι 
παραλαβι: 

19.2.1 Ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ φάςεισ εκτζλεςθσ του  
ζργου και 

19.2.2 Ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ διαςτάςεων 24X36 εκ., τζςςερισ (4) τουλάχιςτον 
για κάκε κτίριο και μία (1) τουλάχιςτον τθσ γενικισ άποψθσ του ζργου μετά 
τθν αποπεράτωςθ του, ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ τθσ 
Τπθρεςίασ. 

 
 
Άρθρο 20° : Διοικητική παραλαβή για χρήςη  
 

20.1. Πριν τθν παραλαβι (προςωρινι ι οριςτικι), είναι δυνατι θ παράδοςθ ςε χριςθ 
μζρουσ ι και ολόκλθρου του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 56 του Π.Δ. 609/85. όπωσ 
ιςχφει ςιμερα 

20.2. Η παράδοςθ του ζργου ςε χριςθ δεν αντικακιςτά ςε καμιά περίπτωςθ τθν παραλαβι 
του ζργου (προςωρινι ι οριςτικι). 

 
 
Άρθρο 21° :υντήρηςη και παραλαβή του ζργου  
 

21.1 Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ επικεωρεί και διατθρεί τισ 
εγκαταςτάςεισ ςε άριςτθ κατάςταςθ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

21.2 Επίςθσ, καλείται να επανορκϊςει κάκε βλάβθ ι ηθμιά για τθν οποία ευκφνεται, ςε 
εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 7 του Ν. 1418/84 όπωσ ιςχφει 
ςιμερα. 

21.3 Εάν δεν προβεί μζςα ςτθν προκεςμία, που του κακορίςκθκε, ςτθν αποκατάςταςθ βλάβθσ ι 
ηθμιάσ, για τθν οποία ευκφνεται, οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ κα εκτελοφνται από 
τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 
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αναδόχου, με δυνατότθτα εφαρμογισ των λοιπϊν κυρϊςεων του άρκρου 6 του 
Ν.3263/2004. 

21.4 Γενικά για τθν προςωρινι παραλαβι, χρόνο εγγφθςθσ, ςυντιρθςθ και οριςτικι 
παραλαβι του ζργου εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί 
εκτζλεςθσ των δθμοςίων ζργων και ειδικότερα τα άρκρα 11 του Ν. 1418/84 και 53-55 του 
Π.Δ. 609/85 όπωσ ιςχφει ςιμερα. Ειδικότερα ο χρόνοσ εγγφθςθσ κακορίηεται ςε δζκα 
πζντε (15) μινεσ από τθν βεβαιωμζνθ περαίωςθ του ζργου, μετά τθν πάροδο του 
οποίου κα διενεργθκεί θ οριςτικι παραλαβι. 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΟΤΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ.Σ.Τ. 

 

 

 

 

 
ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΔΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ 
ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕ3 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

  
ΟΤΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

 

 
ΒΑΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΠΕ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ (ΔΑΟΛΟΓΟ) 

ΜΕ Ε΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 1 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

ΕΓΟ: «ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

 

(Ρ.Δ. 305/96, άρκρο 3 παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                                 3 

Β1.  ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                     3  

Β2. ΕΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΚΙΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

        (Ρ.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοι 5α και 6β)    4 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (Ρ.Δ. 305/96 άρκρο 3, παράγραφοσ 5α)                                                                      4 

Δ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΡΟΥ ΕΝΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΡΑΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ                                                                                       4 

Ε.  ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΡΟΤΟΡΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

          (Ρ.Δ. 305/96 άρκρο 3, παράγραφοσ 5β)   4 

Ζ. ΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρ.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοσ 6)   5 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗ-

ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 
 

Β1. ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΑΣΙΩΝ  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

 
Σο ζργο ζχει διπλό ςκοπό να διατθριςει μικρά ανοίγματα – διάκενα μζςα ςτο δάςοσ για τθν βελτί-
ωςθ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ άγριασ πανίδασ, τθν μείωςθ τθσ καφςιμθσ φλθσ και τθν 
διάςπαςθ – διακοπι τθσ οριηόντιασ ςυνζχειασ τθσ βλάςτθςθσ (ωσ καφςιμθσ φλθσ). 
Οι περιοχζσ περιφερειακά εγκαταλελειμμζνων οικιςμϊν όπωσ ςτθν περιοχι των Κατραντηιδων κα-
ταλαμβάνονται από πλθκϊρα καρποφόρων και φρουτοφόρων δζνδρων. Οι καρποί των δζνδρων 
αυτϊν αποτελοφν τροφι για πλθκϊρα κθλαςτικϊν και θ περιποίθςθ τουσ με κατάλλθλουσ δαςοκο-
μικοφσ χειριςμοφσ μπορεί να αυξιςει τθν παραγωγικότθτασ τουσ και να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ δια-
βίωςθσ τθσ άγριασ πανίδασ. Ανάμεςα ςτα δζνδρα αυτά υπάρχουν κάμνοι, βάτα το κόψιμο των ο-
ποίων αναμζνεται να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ κτθνοτροφίασ και τθν αντιπυρικι προςταςία. 
Περιλαμβάνει δαςοκομικοφσ χειριςμοφσ όπωσ κλαδεφςεισ δζνδρων και κάμνων, κοπι δζνδρων και 
κάμνων μζχρι 4 μζτρα. Διαμόρφωςθ χϊρου καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ 
κινδφνου πυρκαγιάσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ κα γίνουν ςτθν ηϊνθ Β1 του Εκνικοφ Πάρκου και ζρχο-
νται ςε ςυμφωνία και με τθν ΚΤΑ 35633 του Εκνικοφ Πάρκου. 
Οι επεμβάςεισ που προτείνονται με τθν παροφςα μελζτθ αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία κατάλλθλων 
μικροπεριβαλλόντων, τα οποία αφ' ενόσ κα παρζχουν ιδανικοφσ βιότοπουσ για τθν μικροπανίδα 
(κθλαςτικά, μικροποφλια, ερπετά κ.ά.) και περιοχζσ κυνθγίου για τα αρπακτικά πτθνά, αφ' ετζρου 
κα εξυπθρετοφν τθν προςταςία του δάςουσ από τον κίνδυνο των δαςικϊν πυρκαγιϊν. ε όλεσ τισ 
επεμβάςεισ που κα εφαρμοςτοφν, κα λθφκοφν υπόψθ οι οικολογικζσ απαιτιςεισ των αρπακτικϊν 
πτθνϊν που φωλιάηουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι αλλά και των ςτρουκιόμορφων, κακϊσ και αυτζσ 
των πλθκυςμϊν των ειδϊν τθσ λείασ τουσ. Προτείνονται οι ακόλουκζσ επεμβάςεισ: Κλαδεφςεισ 
φρουτοφόρων και καρποφόρων δζντρων. 
Δζντρα όπωσ καρυδιζσ, δαμαςκθνζσ, μουριζσ, αχλαδιζσ, κορομθλιζσ και κεραςιζσ κα κλαδευτοφν με 
ςτόχο τθν ανανζωςθ τουσ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτα τουσ. 
Κατά κζςεισ κα απομακρυνκοφν κρίςιμα άτομα Σραχείασ Πεφκθσ αποτελοφμενα από άρρωςτα-ξθρά 
ι με ξθραμζνο επικόρυφο ι κατεςτραμμζνα από ανεμορριψίεσ ι χιονοκλαςίεσ ι εμποδίηοντα τθν 
πρόςβαςθ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων. 
Κλαδεφςεισ κάμνων  
Η επζμβαςθ αυτι κα γίνει ςτο ςφνολο τθσ μελετϊμενθσ ζκταςθσ. Οι επεμβάςεισ κα βοθκιςουν 
ςτθν διάςπαςθ των παλιουριϊν με ζντονεσ κλαδεφςεισ και απομάκρυνςθ εξολοκλιρου κατά κζςεισ 
ατόμων όπωσ άρρωςτα-ξθρά ι κατεςτραμμζνα από χιονοκλαςίεσ ι εμποδίηοντα τθν πρόςβαςθ πυ-
ροςβεςτικϊν οχθμάτων και πεηοπόρων τμθμάτων. 
Πλατεία καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ. 

Η επζμβαςθ αυτι κα γίνει ςε υφιςτάμενα ανοίγματα-διάκενα μζςα ςτθν μελετϊμενθ περιοχι. ε κζςθ 
με κατάλλθλθ πρόςβαςθ και ομαλζσ κλίςθσ κα δθμιουργθκεί με ιςοπζδωςθ και μόρφωςθ πλατεία 
καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ  

Πλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν χωρίσ χριςθ ικριωμάτων. 
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Δ/ΝΗ ΕΡΓΟΤ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΙΙ, αρ. 299 ΚΑΙ 
ΑΔΙΑΝΟΥΡΟΛΕΩΣ 
 
ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:   ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥ-
ΦΛΙΟΥ  
 
ΕΡΓΟΔΟΣΗ:  ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΑΡΧΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΙΔΗΣ 

 

 
 

Β2. ΕΓΑΣΙΕΣ- ΔΙΑΚΙΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (Ρ.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγρα-
φοι 5α και 6β) 

 

30. ΚΩΔ 
(95) 

31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
Φ.Α. 
(96) 

32. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ-
ΝΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

(97) 

33. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΣΡΗΗ 

(98) 

    

    

    

    

    

    

 
 

Γ.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (Ρ.Δ. 305/96 άρκρο 3, παράγραφοσ 5α) 

Γ1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΔΗΓΟΥ Α & Υ (παράγραφοι 2.1 ζωσ και 2.10) 
Γ2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΔΗΓΟΥ Α & Υ (παράγραφοι 3.1 ζωσ και 3.7) 
 
 
Δ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΡΟΥ ΕΝΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΡΑΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ  

1. Ρικανόσ κίνδυνοσ από αςτοχία του εδάφουσ (κατολιςκιςεισ, καταρρεφςεισ, υποχωριςεισ 
πρανών, ςφγκρουςθ, ανατροπι) 

2. Ρτώςθ υλικών  
3. Κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ 
4. Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ 
5. Κίνδυνοσ ςτθ μεταφορά υλικών 
6. Κίνδυνοσ εργατικοφ ατυχιματοσ από δίςκο κοπισ, κόρυβοσ. 
7. Κανζνασ ορατόσ κίνδυνοσ 

 
Ε. ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΡΟΤΟΡΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Ρ.Δ. 305/96 άρκρο 3, παράγραφοσ 

5β) 
1. Δεν υφίςτανται κίνδυνοι λόγω τθσ φφςεωσ του ζργου. 
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2. Δεν προβλζπεται κανζνασ ορατόσ κίνδυνοσ ο οποίοσ δεν κα ιταν δυνατόν να αντιμετωπι-
ςτεί εκ των προτζρων, εκτόσ από τουσ ςυνικεισ. 

3. Δεν προβλζπεται κανζνασ ορατόσ κίνδυνοσ ο οποίοσ δεν κα ιταν δυνατόν να αντιμετωπι-
ςτεί εκ των προτζρων, εκτόσ από τουσ ςυνικεισ. 

4. Δεν προβλζπεται κανζνασ ορατόσ κίνδυνοσ ο οποίοσ δεν κα ιταν δυνατόν να αντιμετωπι-
ςτεί εκ των προτζρων, εκτόσ από τουσ ςυνικεισ. 

5. Δεν προβλζπεται κανζνασ ορατόσ κίνδυνοσ ο οποίοσ δεν κα ιταν δυνατόν να αντιμετωπι-
ςτεί εκ των προτζρων, εκτόσ από τουσ ςυνικεισ. 

6. Δεν προβλζπεται κανζνασ ορατόσ κίνδυνοσ ο οποίοσ δεν κα ιταν δυνατόν να αντιμετωπι-
ςτεί εκ των προτζρων, εκτόσ από τουσ ςυνικεισ. 

7. Κανζνασ ορατόσ κίνδυνοσ.  
8.  

Ζ. ΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρ.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοσ 6) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Α &Υ (Ραράγραφοι 7.1 ζωσ και 7.14) 
 
1. Ρροςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο, πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ: Δεν απαιτείται ιδιαίτερθ μζρι-
μνα πζραν των ςυνθκιςμζνων. 
 2. Κυκλοφορία οχθμάτων και πεηών εκτόσ του εργοταξίου: Δεν απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα 
πζραν των ςυνθκιςμζνων. 
3. Χώροι αποκικευςθσ υλικών και τρόποσ αποκομιδισ : Αποκικευςθ ςτον ακάλυπτο χώρο και 
αποκομιδι αχριςτων με μθχανικά μζςα.  
4. Συνκικεσ αποκομιδισ επικίνδυνων υλικών.  
  Δεν κα χρθςιμοποιθκοφν επικίνδυνα υλικά.  
5. Χώροι υγιεινισ : Θα δθμιουργθκεί πρόχειρο WC.  

 

 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

ΣΟΥΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 

Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.  

 

 

 

 

 

 

ΓΟΥΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ ΡΕ3  

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

  

ΣΟΥΦΛΙ,   30 – 07 – 2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ 

ΡΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ) 

ΜΕ Ε΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΕΡΓΟ  ̈«ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΓΙΑΚΔΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ & ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΙΣΗΜΑ-
ΣΟ ΣΗ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΓΑ ΣΟ ΓΑΙΚΟ ΤΜΠΛΔΓΜΑ  

ΓΑΓΙΑ-ΛΔΤΚΙΜΗ-ΟΤΦΛΙΟΤ» 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 1 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

 

ΕΓΟ: «ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ-
ΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ  

ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 
 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 

(Ρ.Δ. 305/96, άρθρο 3 παράγραφοι 3, 7, 8, 9, 10, 11) 
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ΕΡΓΟ  ̈«ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΓΙΑΚΔΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ & ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΙΣΗΜΑ-
ΣΟ ΣΗ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΓΑ ΣΟ ΓΑΙΚΟ ΤΜΠΛΔΓΜΑ  

ΓΑΓΙΑ-ΛΔΤΚΙΜΗ-ΟΤΦΛΙΟΤ» 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 2 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Α.   ΓΕΝΙΚΑ .........................................................................................................................3 

B.  ΜΗΤΩΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ .....................................................................................................4 

Γ.   ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ .............................................................................................................5 

Δ.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ..................................................................................5 
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ΕΡΓΟ  ̈«ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΓΙΑΚΔΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ & ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΙΣΗΜΑ-
ΣΟ ΣΗ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΓΑ ΣΟ ΓΑΙΚΟ ΤΜΠΛΔΓΜΑ  

ΓΑΓΙΑ-ΛΔΤΚΙΜΗ-ΟΤΦΛΙΟΤ» 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 3 

Α.   ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ-

ΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ 

ΣΥΜΡΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 

 

Δ/ΝΣΗ ΕΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΚΟ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   56/2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   148/12-08-2015 ΑΡΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ 
– ΣΟΥΦΛΙΟΥ  
 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΙΔΗΣ , Δ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-  

ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 
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ΕΡΓΟ  ̈«ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΓΙΑΚΔΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ & ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΙΣΗΜΑ-
ΣΟ ΣΗ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΓΑ ΣΟ ΓΑΙΚΟ ΤΜΠΛΔΓΜΑ  

ΓΑΓΙΑ-ΛΔΤΚΙΜΗ-ΟΤΦΛΙΟΤ» 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 4 

B.  ΜΗΤΩΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 
B1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 
Το ζργο ζχει διπλό ςκοπό να διατθριςει μικρά ανοίγματα – διάκενα μζςα ςτο δάςοσ για τθν 
βελτίωςθ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ άγριασ πανίδασ, τθν μείωςθ τθσ καφςιμθσ 
φλθσ και τθν διάςπαςθ – διακοπι τθσ οριηόντιασ ςυνζχειασ τθσ βλάςτθςθσ (ωσ καφςιμθσ 
φλθσ). 
Οι περιοχζσ περιφερειακά εγκαταλελειμμζνων οικιςμϊν όπωσ ςτθν περιοχι των Κατρα-
ντηιδων καταλαμβάνονται από πλθκϊρα καρποφόρων και φρουτοφόρων δζνδρων. Οι 
καρποί των δζνδρων αυτϊν αποτελοφν τροφι για πλθκϊρα κθλαςτικϊν και θ περιποίθςθ 
τουσ με κατάλλθλουσ δαςοκομικοφσ χειριςμοφσ μπορεί να αυξιςει τθν παραγωγικότθτασ 
τουσ και να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τθσ άγριασ πανίδασ. Ανάμεςα ςτα δζνδρα 
αυτά υπάρχουν κάμνοι, βάτα το κόψιμο των οποίων αναμζνεται να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ 
κτθνοτροφίασ και τθν αντιπυρικι προςταςία. 
Περιλαμβάνει δαςοκομικοφσ χειριςμοφσ όπωσ κλαδεφςεισ δζνδρων και κάμνων, κοπι δζν-
δρων και κάμνων μζχρι 4 μζτρα. Διαμόρφωςθ χϊρου καταφυγισ οχθμάτων και προςωπι-
κοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ κα γίνουν ςτθν ηϊνθ Β1 του 
Εκνικοφ Πάρκου και ζρχονται ςε ςυμφωνία και με τθν ΚΥΑ 35633 του Εκνικοφ Πάρκου. 
Οι επεμβάςεισ που προτείνονται με τθν παροφςα μελζτθ αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία κα-
τάλλθλων μικροπεριβαλλόντων, τα οποία αφ' ενόσ κα παρζχουν ιδανικοφσ βιότοπουσ για 
τθν μικροπανίδα (κθλαςτικά, μικροποφλια, ερπετά κ.ά.) και περιοχζσ κυνθγίου για τα αρ-
πακτικά πτθνά, αφ' ετζρου κα εξυπθρετοφν τθν προςταςία του δάςουσ από τον κίνδυνο 
των δαςικϊν πυρκαγιϊν. Σε όλεσ τισ επεμβάςεισ που κα εφαρμοςτοφν, κα λθφκοφν υπόψθ 
οι οικολογικζσ απαιτιςεισ των αρπακτικϊν πτθνϊν που φωλιάηουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
αλλά και των ςτρουκιόμορφων, κακϊσ και αυτζσ των πλθκυςμϊν των ειδϊν τθσ λείασ τουσ. 
Προτείνονται οι ακόλουκζσ επεμβάςεισ: Κλαδεφςεισ φρουτοφόρων και καρποφόρων δζ-
ντρων. 
Δζντρα όπωσ καρυδιζσ, δαμαςκθνζσ, μουριζσ, αχλαδιζσ, κορομθλιζσ και κεραςιζσ κα κλα-
δευτοφν με ςτόχο τθν ανανζωςθ τουσ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτα τουσ. 
Κατά κζςεισ κα απομακρυνκοφν κρίςιμα άτομα Τραχείασ Πεφκθσ αποτελοφμενα από άρ-
ρωςτα-ξθρά ι με ξθραμζνο επικόρυφο ι κατεςτραμμζνα από ανεμορριψίεσ ι χιονοκλαςίεσ 
ι εμποδίηοντα τθν πρόςβαςθ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων. 
Κλαδεφςεισ κάμνων  
Η επζμβαςθ αυτι κα γίνει ςτο ςφνολο τθσ μελετϊμενθσ ζκταςθσ. Οι επεμβάςεισ κα βοθκι-
ςουν ςτθν διάςπαςθ των παλιουριϊν με ζντονεσ κλαδεφςεισ και απομάκρυνςθ εξολοκλι-
ρου κατά κζςεισ ατόμων όπωσ άρρωςτα-ξθρά ι κατεςτραμμζνα από χιονοκλαςίεσ ι εμπο-
δίηοντα τθν πρόςβαςθ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων και πεηοπόρων τμθμάτων. 
Πλατεία καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ 

Η επζμβαςθ αυτι κα γίνει ςε υφιςτάμενα ανοίγματα-διάκενα μζςα ςτθν μελετϊμενθ περιοχι. 
Σε κζςθ με κατάλλθλθ πρόςβαςθ και ομαλζσ κλίςθσ κα δθμιουργθκεί με ιςοπζδωςθ και 
μόρφωςθ πλατεία καταφυγισ οχθμάτων και προςωπικοφ ςε περίπτωςθ κινδφνου πυρκαγιάσ  

Πλεσ οι εργαςίεσ θα γίνουν χωρίσ χρήςη ικριωμάτων. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 5 

 
 

Β2. ΡΑΑΔΟΧΕΣ ΕΓΟΥ 
- Όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν δεν ενζχουν κινδφνουσ οφτε κατά τθν περίο-

δο τθσ καταςκευισ, οφτε κατά τθ χριςθ. 
- Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου κα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζ-

τρα αςφαλείασ για τθν προςταςία, αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων.  
 
Β3.   ΣΧΕΔΙΑ  ΤΟΥ ΕΓΟΥ (τα τελικά ςχζδια με τθν ζνδειξθ «ωσ κατεςκευάςκθ») 

Γ.   ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

   (Αναφζρονται τυχόν ιδιαίτερεσ επιςθμάνςεισ που κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά 
τισ ενδεχόμενεσ επεμβάςεισ κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου π.χ. κζςεισ δικτφων φδρευ-
ςθσ, αποχζτευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, πυρόςβεςθσ κλπ, κζςεισ κεντρικϊν διακοπτϊν, ηϊνεσ 
κινδφνου κλπ.) 
 

Δ.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   (Για μελλοντικζσ εργαςίεσ ςτο ζργο όπωσ π.χ. εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςυντιρθςθσ, επι-
ςκευισ, εργαςίεσ ςε εξωτερικζσ όψεισ, εργαςίεσ ςε φψοσ, εργαςίεσ ςε ςτζγεσ κλπ.) 
+ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι παράγραφοι Β3, Γ και Δ θα προςαρτηθοφν ςτον ΦΑΥ μετά την ολοκλήρωςη του έργου. 
 

 

 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

ΣΟΥΦΛΙ,   30-07-2015 

Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

 

 
ΓΟΥΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ ΡΕ3 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

  

ΣΟΥΦΛΙ,   30-07-2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ 

ΡΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ) 

ΜΕ Ε΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΡΓΟΤ:  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΓΙΑΚΔΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ & ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ 
ΔΝΓΙΑΙΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΓΑ ΣΟ ΓΑΙΚΟ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΓΑΓΙΑ-ΛΔΤΚΙΜΗ-ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ 

  
 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Βας. Γεωργίου 180 
Σαχ. Κώδικασ: 68400  
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ & 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΟ ΣΗ 
ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΟ ΔΑΙΚΟ 
ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑ-ΛΕΤΚΙΜΗ-
ΟΤΦΛΙΟΤ 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 
ΠΑΡΚΟΤ ΔΑΟΤ ΔΑΔΙΑ – 
ΛΕΤΚΙΜΗ – ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΕΠΠΕΡΑΑ / ΤΠΑΠΕΝ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
(ΕΤΡΩ): 

ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΕΕΡΙ ΧΙΛΙΑΔΕ 
ΕΝΙΑΚΟΙΑ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΝΝΕΑ ΕΤΡΩ 
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΕΠΣΑ 
(34.989,98) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(με το ςφςτθμα των επιμζρουσ ποςοςτών ζκπτωςθσ  

του άρκρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)  ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ 

  
 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Βας. Γεωργίου 180 
Σαχ. Κώδικασ: 68400  
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ & 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΟ ΣΗ 
ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΟ ΔΑΙΚΟ 
ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑ-ΛΕΤΚΙΜΗ-
ΟΤΦΛΙΟΤ 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 
ΠΑΡΚΟΤ ΔΑΟΤ ΔΑΔΙΑ – 
ΛΕΤΚΙΜΗ – ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΕΠΠΕΡΑΑ / ΤΠΑΠΕΝ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΕΕΡΙ ΧΙΛΙΑΔΕ 
ΕΝΝΙΑΚΟΙΑ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΝΝΕΑ ΕΤΡΩ 
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΕΠΣΑ 
(34.989,98) 
 

 
 
  

 
ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
(με το ςφςτθμα των επιμζρουσ ποςοςτών ζκπτωςθσ  

του άρκρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)  ) 
 
Σησ εργοληπτικήσ επιχείρηςησ ή κοινοπραξίασ, εργοληπτικών επιχειρήςεων  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
με ζδρα τ………………………………οδόσ ………………………………αριθμ…………………… 
Σ.Κ. …………………Σηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προσ: 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ………………… 
………………………………… 

Αφοφ ζλαβα γνώςη τησ Διακήρυξησ τησ Δημοπραςίασ του ζργου που ανα γράφεται ςτην 
επικεφαλίδα και των λοιπών ςτοιχείων Δημοπράτηςησ, καθώσ και των ςυνθηκών εκτζλεςησ 
του ζργου αυτοφ, υποβάλλω την παροφςα προςφορά και δηλώνω ότι αποδζχομαι πλήρωσ 
και χωρίσ επιφφλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτζλεςη του ζργου με τα ακόλουθα 
ποςοςτά ζκπτωςησ επί των τιμών του Σιμολογίου Μελζτησ και του Προχπολογιςμοφ 
Μελζτησ και για κάθε ομάδα αυτοφ. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΕΚΠΣΩΗ 
 
 

 
Ομάδ

α 

 
Εργαςίεσ 

Προςφερόμενη ζκπτωςη κατά ομάδα ςε 
ακζραιεσ μονάδεσ (%) 

Ολογράφωσ  Αριθμ. 

 
1η 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 
  

2η ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
  

 
 
 

 

  
…………………………. 
(Σόποσ και ημερομηνία) 
 
Ο Προςφζρων  
 
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήςεων 
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                           B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Για τθν υποβοικθςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ ςτθν κατάταξθ των 

διαγωνιηομζνων κατά ςειρά μειοδοςίασ) 
 

Ομάδα Εργαςίεσ Δαπάνη κατά 
τον 

Προχπολογιςμό 
Μελζτησ (Ευρώ) 

Προςφερόμενη 
ζκπτωςη (%) 

Δαπάνη μετά την 
ζκπτωςη ςε ευρώ 

 
1η 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 
20.352,50 

 

  

2η ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 403,20 
  

 
Άκροιςμα δαπανών εργαςιών κατά 

τθ μελζτθ ς= 
 

20.755,70 

Κατά τθ 
προςφορά π= 

 

 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ ς= 

 
3.736,03 18% Χπ= 

 

 
υνολικι Δαπάνθ Ζργου κατά τθ 

μελζτθ = 
 

24.491,73 

Κατά τθ 
προςφορά 

ΔΕ= 

 

 
 
                                  -ΔΕ 
Μζςθ ζκπτωςθ Εμ=------------------------------ = -----------------------------------   =       % 
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Από μεταφορά 24.491,73   

 
Απρόβλεπτα 15%Χ= 

 

3.673,76 15% ΔΕ=  

 
φνολο 1 

28.165,49 Π1=  

 
Ανακεώρθςθ 3 

281,65 (1-Εμ)Χ  
………………. 

 

φνολο Δαπάνθσ του Ζργου κατά τθ 
μελζτθ (χωρίσ ΦΠΑ) 4= 1 + 2 + 3 

28.447,14 Κατά τθν 
προςφορά Π2= 

 

 
……………………………………ουφλί,  

(Σόποσ και ημερομηνία) 
 

Ο Προςφζρων  
 

 
ουφλί,    30 – 07 – 2015 

 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΤΝΣΑΞΑ         Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ.Σ.Τ. 

 
 
 
 

         ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ                                             ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΟΤΡΙΔΗ 
ΔΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ/ΚΟ                              ΔΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ                            

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ                                              ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ 
            
 
Εγκρίκθκε με τθν ΑΡ.  168/30 – 09 – 2015 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 
 
 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
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