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ΑΔΑ: 68ΤΠΟΡ10-23Σ &            
ΑΔΑΜ: 21PROC008605741

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ιστιαία,   14-5-2021
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
               Αριθμ. Πρωτ.: 95782

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 34200 Ιστιαία

Πληροφορίες: Κ.Σκεπαστίδου
Τηλέφωνο: 2226052234

Τelefax: 2226054110
e-mail: kyriaki.skepastidou@apdthest.gov.gr

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Το Δασαρχείο Ιστιαίας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 
4412/2016 για τη μίσθωση δύο (2) προωθητήρων CATERPILLAR D6 ή D7 αναλόγου τύπου και 
εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω, με υδραυλικό σύστημα προώθησης και RIPER 
προκειμένου να εκτελέσει τις χωματουργικές εργασίες του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού 
δικτύου στα Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Ιστιαίας για το έτος 2021».

Η σχετική δαπάνη των ανωτέρω μηχανημάτων θα ανέλθει στο ποσό των #14.000,00€# με 
Φ.Π.Α. ή #7.000,00 €# κατά μηχάνημα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-
2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  27-5-2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα.  Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τον «συνοπτικό διαγωνισμό» του άρθρου 117 
του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Για την ανάδειξη αναδόχων(μισθωτών) κριτήριο αποτελεί:

α)  Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ίππο και ώρα.
β) Εκτός αυτού η επιτροπή θα συνεκτιμήσει και το χρόνο κατασκευής του μηχανήματος, την 

ικανότητα και αξιοπιστία του αναδόχου(μισθωτού) με βάση στοιχεία που έχει η Υπηρεσία μας 
από προηγούμενες συνεργασίες, καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου για έργα υπό 
κατασκευή, ώστε να γίνει έγκαιρα και καλά η κατασκευή του έργου.

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος(μισθωτής) θα αναδειχθεί με κλήρωση.
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Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου 
έτους 2020.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά πρόσωπα
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα
γ. Εταιρείες 

κάτοχοι χωματουργικών μηχανημάτων-προωθητήρων CATERPILLAR D6 ή D7  
αναλόγου τύπου και εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω, με υδραυλικό σύστημα 
προώθησης και RIPER.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα 
λεπτών 112,90 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
τις 27-12-2021, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά 
τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
στο Δασαρχείο Ιστιαίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας χωρίς να προσμετράτε η ημέρα του 
διαγωνισμού (ημέρα Τρίτη 25-5-2021).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των 
υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, τηλ.: 2226052234 (αρμόδιος υπάλληλος: Κυριακή Σκεπαστίδου). Επίσης, 
αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους.

                
Ο Αναπλ. Δασάρχης Ιστιαίας 

           
Γεώργιος Ιωαν. Σελίμης            
Δασοπόνος με βαθμό Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:      

1.     Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Α.Δ.Θ.Στ.Ελλάδας 
Σωκράτους 111 Λάρισα  Τ. Κ 41 336 

2.     Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας – 341 00   Χαλκίδα

3.     Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού,  34200  Ιστιαία

4.     Δασαρχείο Χαλκίδας, 341 00   Χαλκίδα      

5.     Δασαρχείο Λίμνης, 34005  Λίμνη

6.     Δασαρχείο Αλιβερίου, Αλιβέρι

7. Γραμματεία (για την ανάρτηση στον Πίνακα 
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας)
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ 

" ΜΊΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΩΝ CATERPILLAR D6 Η΄ D7 Ή  
ΑΝΑΛΌΓΟΥ ΤΎΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΙΠΠΟΔΎΝΑΜΗΣ 120 ΗΡ ΚΑΙ 

ΆΝΩ, ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ RIPER "
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ιστιαία

Ταχ. Κώδικας: 34200
Πληροφορίες: Κ.Σκεπαστίδου

Τηλέφωνο: 2226052234
FAX: 2226054110

e-mail: 
kyriaki.skepastidou@apdthest.gov.gr

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«Μίσθωση δύο (2) προωθητήρων 
CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου D6 ή 
D7 και εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ 

και άνω, με υδραυλικό σύστημα 
προώθησης και RIPER για την 

κατασκευή του έργου ΄Συντήρηση δασικού 
οδικού δικτύου στα Δάση περιφέρειας 

Δασαρχείου Ιστιαίας για το έτος 2021’ »

14.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Τ  Ο    Δ  Α  Σ  Α  Ρ  Χ  Ε  Ι  Ο    Ι  Σ  Τ  Ι  Α  Ι  Α  Σ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ΦΕΚ147/A΄/08-08-2016)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του κεφ. ΙΙΙ (άρθρο 80-110) του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α΄/2008) περί 
"Κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (ΚΔΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) περί "Σύστασης Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων..", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/2013) περί "Κύρωσης του Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης’’.

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/27-12-2010) 
‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας’’.

7. Την με αριθμ. 6985/85797/12-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 2003/Β/12-6-2017) Απόφαση περί 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας (Απ. Δ. Θ. Στ. Ε) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και 
Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης». 

8. Την αριθμ. 36806/1151/15-4-2021  Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ "Έγκριση διάθεσης πίστωσης - 
χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση 
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έργων και εργασιών 'αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας' που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 
'Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό φορέα δασών του 
Πράσινου Ταμείου έτους 2021' από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου 
έτους 2021".

9. Την αριθμ. 44010/5-3-2021 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας περί "Έγκριση της 
μελέτης του έργου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στα Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Ιστιαίας 
για το έτος 2021''.

10. Την ανάγκη της Υπηρεσίας να μισθώσει δύο (2) προωθητήρων CATERPILLAR ή 
αναλόγου τύπου και εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω, με υδραυλικό σύστημα προώθησης 
και RIPER προκειμένου να εκτελέσει τις χωματουργικές εργασίες του έργου «Συντήρηση δασικού 
οδικού δικτύου στα Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Ιστιαίας για το έτος 2021» για λόγους κύρια 
αντιπυρικής προστασίας.

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα

γγ ιι αα   ττ ηη   μμ ίί σσ θθ ωω σσ ηη   δδ ύύ οο   (( 22 ))   ) π ρ ο ω θ η τ ή ρ ω ν  CATERPILLAR D6 ή D7   
α ν α λ ό γ ο υ  τ  ύ π ο υ  κ α ι  ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ  ι π π ο δ ύ ν α μ η ς  120 ΗΡ  κ α ι  ά ν ω,  μ ε  

 υ δ ρ α υ λ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  π ρ ο ώ θ η σ η ς  κ α ι  RIPER    

 για την κατασκευή του έργου:

«« Σ υ ν τ ή ρ η σ η  δ α σ ι κ ο ύ  ο δ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  σ τ α  Δ ά σ η  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι 
α ς  Δ α σ α ρ χ ε ί ο υ  Ι σ τ ι α ί α ς  γ ι α  τ ο  έ τ ο ς  2021 »»

ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα και β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχων κατασκευής του ως άνω έργου

ΑΡΘΡΟ 1: Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών

1.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-5-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας.

1.2. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιων της Επιτροπής Διαγωνισμού στον προαναφερόμενο 
τόπο κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

1.3. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
με πρωτόκολλο παραλαβής μέχρι και ημέρα Πέμπτη 27-5-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία 
και ώρα γραφείου πρωτοκόλλου Δασαρχείου Ιστιαίας).
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1.4. Προσφορές που περιέρχονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού πριν τη λήξη της 
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες 
που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

1.5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι συμμετέχουσες 
στο διαγωνισμό επιχειρήσεις θα πρέπει να εκπροσωπούνται με φυσική παρουσία νόμιμου 
εκπροσώπου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είτε κατέθεσαν το φάκελο προσφοράς στα 
γραφεία του Δασαρχείου πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού είτε όχι. Σε περίπτωση μη 
φυσικής εκπροσώπησης δεν θα ανοίγεται ο φάκελος συμμετοχής και θα αποκλείεται από τη 
συνέχεια του διαγωνισμού η επιχείρηση, ανεξάρτητα αν κατέθεσε εμπρόθεσμα φάκελο 
συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 2: Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτηση είναι τα αναφερόμενα παρακάτω: 
1. Η περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
2. Η παρούσα διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
4. Η τεχνική περιγραφή.
5. Τιμολόγιο μελέτης
6. Η Οικονομική Προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση- Αντικείμενο εργασίας 

3.1. Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 14.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
24%  ή 8.500,00 € κατά μηχάνημα.

3.2 Η σχετική δαπάνη προέρχεται από πιστώσεις από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του 
Πράσινου Ταμείου έτους 2021.

3.3. Η εργασία αφορά το μηχάνημα με το χειριστή τους (στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται και 
ο χειριστής).

ΑΡΘΡΟ 4: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων- Δημοσιότητα-Δαπάνες δημοσίευσης

4.1. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε πέντε (5,00 €) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ.: 2226052234 - αρμόδιος υπάλληλος η κα. Κυριακή Σκεπαστίδου). Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, 
καθώς και το τεύχος δημοπράτησης, διατίθενται στο Δασαρχείο Ιστιαίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
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και ώρες, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας 
χωρίς να προσμετρείται η ημέρα του διαγωνισμού (ημέρα Τρίτη  25-5-2021).

4.2. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

4.3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εκπρόθεσμα, εγγράφως, συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη, αυτές παρέχονται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία, που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 5: Δεκτοί στο διαγωνισμό

5.1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά πρόσωπα
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα
γ. Εταιρείες 

κάτοχοι χωματουργικών μηχανημάτων- προωθητήρων CATERPILLAR D6 ή D7 
αναλόγου τύπου και εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω, με υδραυλικό σύστημα 
προώθησης και RIPER.

5.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο, ότι ο διαγωνιζόμενος 
έλαβε πλήρη γνώση αυτής της διακηρύξεως και όλων των άλλων στοιχείων της δημοπρασίας, καθώς 
και ότι επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του.

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

6.1. Αυτά ακολουθώντας – για διευκόλυνση της υπηρεσίας – τη σειρά με την οποία 
αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισμού, κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο 
προσφοράς και είναι τα εξής:

1. Η κατά το Άρθρο 15 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
2. Η νόμιμη άδεια του μηχανήματος.
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 και του άρθρου 79 Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016 , υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ενυπόγραφη, από την οποία να συνάγονται τα παρακάτω:
(α) ότι έλαβε γνώση της διακήρυξης και των συνθηκών εργασίας του έργου τους οποίους και 

αποδέχοται ανεπιφύλακτα.
(β) εάν ο μειοδότης είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του μηχανήματος που προσφέρεται για 

μίσθωση.
(γ) ο αντίκλητος αυτού στην έδρα της Υπηρεσίας και ότι κάθε κοινοποίηση σ’ αυτόν με σχετικό 

έγγραφο είναι ισχυρή για το μειοδότη.
(δ) το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος, η σειρά, ο αριθμός πλαισίου κινητήρα, κυκλοφορίας, το 

έτος κατασκευής και η ιπποδύναμη.
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6.2. Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία 
διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω:

Για τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό 
τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, 
όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι, 
εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή με ταυτόχρονη 
προσκόμιση της ταυτότητάς του. Επίσης πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του 
Διευθύνοντα Συμβούλου στην οποία να αναγράφονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι 
αυτό είναι σε ισχύ.

Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες ή οποιαδήποτε 
άλλης μορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την νομιμότητα της εκπροσώπησης ή της νόμιμης εξουσιοδότησης 
πρέπει να προσκομίζονται τα νόμιμα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της επιχείρησης (Φ.Ε.Κ. για τις 
Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρημένο από το αρμόδιο πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.). Επιπλέον 
πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο μαζί με τα προαναφερόμενα 
προσκομίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους.

Εάν οι πάροχοι είναι ατομικές επιχειρήσεις, συμμετέχουν στο διαγωνισμό με την επίδειξη της 
ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης υποβάλλεται μαζί με την προσφορά 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης ένωσης παρόχων κατατίθεται συμβολαιογραφική πράξη περί 
εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς την ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7: Υποβολή φακέλου προσφοράς

7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

του ….................................................
για τη μίσθωση  δύο (2) προωθητήρων CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και 
εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω, με υδραυλικό σύστημα προώθησης 

και RIPER για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στα 
Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Ιστιαίας για το έτος 2021»

με αναθέτουσα αρχή το Δασαρχείο Ιστιαίας
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ………..

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.

7.2. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», όπου 

κατά τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης 
και
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β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς 
να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς..

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 1.

7.3 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1.4 της παρούσας.

7.4 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

7.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

7.6 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8: Ισχύς Προσφορών - Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές θα δίνονται σε ευρώ € και μέχρι (2) δύο δεκαδικά ψηφία μετά τον ακέραιο 
αριθμό και αφορούν το μίσθωμα για κάθε ώρα απασχόλησης του μηχανήματος. Προσφορά αόριστη ή 
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνη προς τους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται για τη μίσθωση με ωριαία αντιμισθία δύο (2) προωθητήρων 
CATERPILLAR D6 ή D7 αναλόγου τύπου και εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω, με υδραυλικό 
σύστημα προώθησης και RIPER, προκειμένου να εκτελέσει με αυτεπιστασία τις χωματουργικές 
εργασίες του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου 
Ιστιαίας για το έτος 2021».

Για την ανάδειξη αναδόχου (μισθωτού) κριτήριο αποτελεί:
α)  Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ίππο και ώρα.
β) Εκτός αυτού η επιτροπή θα συνεκτιμήσει και το χρόνο κατασκευής του μηχανήματος, την 

ικανότητα και αξιοπιστία του αναδόχου(μισθωτού) με βάση στοιχεία που έχει η Υπηρεσία μας από 
προηγούμενες συνεργασίες, καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου για έργα υπό κατασκευή, ώστε 
να γίνει έγκαιρα και καλά η κατασκευή του έργου.

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ανάδοχοι (μισθωτές) θα αναδειχθεί με κλήρωση.
Η ιπποδύναμη αναφέρεται στον σφόνδυλο κατά τον χρόνο κατασκευής του μηχανήματος και 

προσδιορίζεται βάσει των στοιχείων των εργοστασίων κατασκευής προωθητήρων και ισοπεδωτήρων 
και των 2073116/520/04-07-1977 & 34697/820/09-03-1976 διαταγών του Υπουργείου Γεωργίας.
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Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική 
γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται 
εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα 
επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - 
Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις

9.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο 
αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από 
τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισμού.

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η 
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με 
τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και 
καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 6, ακολουθεί η αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο 
ίδιο ως άνω πρακτικό. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε 
πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται 
από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 6 
της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 
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η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες 
κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 
εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 
κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 
συμπλήρωσης και υποβολής τους.

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού 
της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, 
ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο 
εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και 
επόμενα του ν. 3669/2008. 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στους μειοδότες (ή 
τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο 
μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
9.3 της παρούσης.

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τους (προσωρινούς) ανάδοχους με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 
και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

9.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τους 
προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινοί ανάδοχοι») να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.1 του άρθρου 103 
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
άρθρο 22 της παρούσας. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα 
(10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των παρ. 3,4,5 & 6 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα :

i) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
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δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσωρινοί ανάδοχοι είχαν δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβαν γνώση οι 
προσωρινοί ανάδοχοι μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 
22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού (στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και τη διαβίβαση του φακέλου στη Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας 
(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τους προσωρινούς ανάδοχους με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί 
οριστικά  λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων στα γραφεία του 
Δασαρχείου Ιστιαίας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς 
επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.

Οι προσωρινοί ανάδοχοι υποβάλουν  επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της 
παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης 
στους προσωρινούς αναδόχους και καλούνται να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την 
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υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.          

Εάν οι  ανάδοχοι  δεν προσέλθουν να υπογράψουν το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσονται έκπτωτοι, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 
106 του ν. 4412/2016. 

9.3 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 
άρθρο 376 παρ. 11 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή 
της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
μετά την 31.03.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 
έως 374). (πάνω από 60.000,00)

ΑΡΘΡΟ 10: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

10.1 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου 
έτους 2020.

Το έργο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες  κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά και 
σε κάθε δικαιολογητικό που προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία περί πληρωμής 
λογιστικών,  περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης,  υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και 
της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 609e3ea86c14a7113a8103c9 στις 14/05/21 12:47
15

σύμφωνα με την αριθμ. 1191/22-03-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β΄/2017), κατ’ εφαρμογή της παρ.3 
του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016( χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου).

10.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 
δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου.

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

ΑΡΘΡΟ 11: Τίτλος, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι: 
«Μίσθωση  δύο (2) προωθητήρων CATERPILLAR D6 ή D7 αναλόγου τύπου και 

εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και άνω, με υδραυλικό σύστημα προώθησης και RIPER για 
την κατασκευή του έργου ''Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στα Δάση περιφέρειας 
Δασαρχείου Ιστιαίας για το έτος 2021''»

11.1 Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ιστιαίας

11.2 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες  χωματισμών του έργου «Συντήρηση δασικού 

οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Ιστιαίας για το έτος 2021», και ειδικότερα οι 
εργασίες ισοπέδωσης και μόρφωσης της επιφάνειας του καταστρώματος για πλάτος κατά μέσο όρο 
5,00 μέτρων, άρση καταπτώσεων, και εργασία καθαρισμού τάφρων αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες  από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με «συνοπτικό διαγωνισμό», σύμφωνα με το άρθρο 
117 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και υπό τις προϋποθέσεις του 
νόμου αυτού.

 
13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

13.3 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
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ΑΡΘΡΟ 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι: :
α)  Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ίππο και ώρα.
β) Εκτός αυτού η επιτροπή θα συνεκτιμήσει και το χρόνο κατασκευής του μηχανήματος, την 

ικανότητα και αξιοπιστία του αναδόχου(μισθωτού) με βάση στοιχεία που έχει η Υπηρεσία μας 
από προηγούμενες συνεργασίες, καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου για έργα υπό 
κατασκευή, ώστε να γίνει έγκαιρα και καλά η κατασκευή του έργου.

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος(μισθωτής) θ΄ αναδειχθεί με κλήρωση

ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών 112,90 ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου - Δασαρχείο Ιστιαίας-  προς τον 

οποίο απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται. 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, δηλαδή να έχουν χρόνο 
ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 609e3ea86c14a7113a8103c9 στις 14/05/21 12:47
17

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους αναδόχους με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της 
έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την 
είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 17: Έκδοση εγγυητικών

17.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα.

17.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
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ΑΡΘΡΟ 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ...-....-2020, ημέρα 
....... Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 
μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων. 

ΑΡΘΡΟ 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

ΑΡΘΡΟ 21 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

21.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:

21.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 
τα ακόλουθα: 

 - α) Εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας
 -β) Την άδεια του μηχανήματος
 - β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)
 - γ) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

21.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την 
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι: 
Η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού της  έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.
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21.4 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

ΑΡΘΡΟ 22: Δικαιολογητικά προσωρινών αναδόχων

Οι προσωρινοί ανάδοχοι υποβάλλουν τα εξής:

α. Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για ατομικές επιχειρήσεις, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2. Τη νόμιμη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Μεταφορών άδεια μηχανήματος ή 
φωτοαντίγραφο αυτής.

3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Βεβαίωση εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ κλπ.). 
5. Βεβαίωση καταβολής των προβλεπομένων από άρθρο 20 Ν.2052/92 (ΦΕΚ 94 Α) τελών για 

τα ΜΕ. 

β. Οι Αλλοδαποί: 
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο 
προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει αν συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2) και (3) του 
εδαφίου α., της παραγράφου αυτής.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β και επιπλέον πιστοποιητικό αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από οποίο να προκύπτει 
αν τελούν ή όχι υπό εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
και εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 23:  Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση της μελέτης κατασκευής του έργου έγινε με την αριθμ. 773/41691/26-3-2018 
απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας περί "Έγκριση της μελέτης του έργου 'Συντήρηση 
δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Ιστιαίας για το έτος 2021''

11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 32924/1004/2-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) 
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Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ "Έγκριση διάθεσης πίστωσης - χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών 'αντιπυρικής προστασίας και 
οδοποιίας' που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 'Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για 
χρηματοδότηση από τον Ειδικό φορέα δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021' από πιστώσεις του 
Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021".

Ιστιαία, 14-5-2021
Η Συντάκτρια ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κυριακή Σκεπαστίδου
Δασολόγος 

Ο Αναπλ. Δασάρχης Ιστιαίας 

Γεώργιος Ιωαν. Σελίμης
Δασοπόνος με βαθμό Α΄

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμ. πρωτ. 95527/14-5-2021 (ΑΔΑ 6ΕΝ2ΟΡ10-ΑΦΙ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Π.Ε. 

Ευβοίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

                                                 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ :

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στα Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Ιστιαίας 
για το έτος 2021

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΙΣΤΙΑΙΑ 2021
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ               Ιστιαία,    ...-..-2021 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους, βάσει των οποίων σε συνδυασμό 
με τις τεχνικές προδιαγραφές συναφών έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 
έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστούν από τον εργολάβο (μισθωτή) εργασίες χωματισμών 
του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στα Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Ιστιαίας για 
το έτος 2021», και ειδικότερα οι εργασίες ισοπέδωσης και μόρφωσης της επιφάνειας του 
καταστρώματος δρόμου χωρίς οδόστρωμα ανά τ.μ. ισοπεδοθείσης επιφάνειας, άρση καταπτώσεων, 
και εργασία καθαρισμού τάφρων αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σε (5) πέντε μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
μεταφέρει το μηχάνημα που μισθώθηκε στο έργο που έχει καθορισθεί από την Υπηρεσία για να 
αρχίσει τις εργασίες. Εάν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος στον τόπο των εργασιών ως προς την πρώτη μεταφορά 
βαρύνει τον ανάδοχο.

Επίσης μετά το τέλος των εργασιών η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος βαρύνει τον ανάδοχο.
Ως μεταφορά για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρείται και η μετακίνηση του 

μηχανήματος με την δική του δύναμη.
Σε περίπτωση μετακινήσεως του μηχανήματος από έργο σε έργο η μεταφορά βαρύνει την 

υπηρεσία ως ακολούθως:
α.  Εάν η μεταφορά πραγματοποιείται με την βοήθεια άλλου μεταφορικού μέσου η Υπηρεσία, 

χωρίς να καταβάλλει μίσθωμα για το μηχάνημα που έχει μισθωθεί, βαρύνεται με την αμοιβή του 
μεταφορικού αυτού μέσου.

β.  Εάν η μεταφορά του μηχανήματος πραγματοποιείται με την δική του δύναμη η Υπηρεσία 
καταβάλλει στον ανάδοχο ως μίσθωμα ποσό ίσο με το γινόμενο της διάρκειας της πορείας σε ώρες 
επί το ήμισυ (1/2) του ωριαίου μισθώματος που συμφωνήθηκε κατά την ανάθεση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Κάθε δαπάνη λειτουργίας του μηχανήματος (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές, ανταλλακτικά, 
αποδοχές προσωπικού, ασφαλίσεις κλπ) βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο χειριστής του μηχανήματος πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.
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Η Υπηρεσία δικαιούται την αντικατάστασή του σε περίπτωση που δεν έχει δίπλωμα ή σε 
περίπτωση που κρίνεται ότι με υπαιτιότητά του η απόδοση του μηχανήματος είναι μειωμένη οπότε ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σε προθεσμία 3 ημερών από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την διαμονή του αναδόχου και του 
προσωπικού του μηχανήματος για την προμήθεια των καυσίμων του μηχανήματος ή για την 
ασφάλεια τούτου και του προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από εφεδρικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, που είναι 
δυνατόν να φθαρούν, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις από πιθανή έλλειψη αυτών. Σε 
περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει φθορά ή βλάβη κάποιου εξαρτήματος που επιφέρει μείωση 
στην απόδοση αυτού δύναται αν απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή του και ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις. Όλα τα μηχανήματα πρέπει να έχουν φώτα με τα 
αντίστοιχα ανταλλακτικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η εργασία που θα εκτελεί το μηχάνημα θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα δασολόγο ή 
εντεταλμένο όργανο της Υπηρεσίας και σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της εργασίας που του 
υποδεικνύεται, ο επιβλέπων Δασολόγος με σημείωμα του δύναται να διατάξει την παύση της 
εργασίας, οπότε η Υπηρεσία δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η Υπηρεσία υποχρεούται να παρέχει στο μηχάνημα 8ωρο εργασία για όλες τις εργάσιμες μέρες. 
Η εργασία που παρέχεται είναι υποχρεωτική στον ανάδοχο.

Με έγκριση της Υπηρεσίας ή με απόφασή της η εργασία δύναται να παρατείνεται μέχρι 10ώρες 
ημερησίως ως και τις Κυριακές πλην δύο κατά μήνα που ο ανάδοχος δύναται να αρνηθεί την 
εκτέλεση της εργασίας. Η Υπηρεσία δύναται με απόφασή της να απασχολήσει το μηχάνημα και πέρα 
των (10) δέκα ωρών ημερησίως ανάλογα με τις ανάγκες της και εφ’ όσον ο ανάδοχος συμφωνεί γι’ 
αυτό. Η έναρξη και η λήξη της εργασίας θα καθορίζεται από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση για καθυστέρηση με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
μέχρι (3) τρεις ημέρες κατά μήνα. Πέρα από την καθυστέρηση αυτή με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας θα 
καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση ίση προς το 1/3 του ωριαίου μισθώματος που συμφωνήθηκε 
και για (8) οκτώ ώρες ημερησίως.

Για καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ή έπειτα τούτων λόγω κατάστασης του εδάφους 
καμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο.

Ο χρόνος για την μεταφορά του μηχανήματος από έργο σε έργο δεν θεωρείται καθυστέρηση με 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η δε δαπάνη για την μεταφορά καταβάλλεται σύμφωνα με αυτά που 
διαλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Κάθε διακοπή της εργασίας του μηχανήματος που θα γίνεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας 
και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (βλάβη, φθορά του μηχανήματος) η Υπηρεσία δύναται 
να κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο μετά (3) τρεις μέρες από την έγγραφο ειδοποίηση για την 
συνέχιση των εργασιών.
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Σε περίπτωση που το μηχάνημα πάθει βλάβη ή φθορά τέτοια ώστε να παρακωλύεται η συνέχιση 
των εργασιών πέρα από (10) δέκα ημέρες ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τούτο με άλλο 
του αυτού τύπου και ιπποδύναμης σε διάστημα (5) πέντε ημερών από το τέλος του δεκαημέρου 
καθυστέρησης διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κάθε μηχάνημα πρέπει να έχει εφοδιαστεί με χρονομετρητή για την μέτρηση των ωρών 
εργασίας. Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο της Υπηρεσίας αποδειχθεί ότι ο χρονομετρητής δεν 
λειτουργεί καλά ο ανάδοχος υποχρεούται να επιφέρει αμέσως τις βελτιώσεις που απαιτούνται ή να 
αντικαταστήσει αυτόν.

Για κάθε ώρα εργασίας του μηχανήματος χωρίς χρονομετρητή ή με βλάβη αυτού θα 
παρακρατείται από το μίσθωμα τούτου, για την αντιμετώπιση των δαπανών του σημειωτή, ποσό 0,88 
€, για κάθε ώρα εργασίας. Κάθε ημέρα μετά το τέλος της εργασίας το δελτίο του χρονομετρητή 
(καρτέλα) θα παραδίδεται στον επιβλέποντα το έργο, ελέγχεται και υπογράφεται από αυτόν και τον 
οδηγό του μηχανήματος, αναγράφεται δε στην καρτέλα εμφανώς, το σύνολο των ωρών εργασίας και 
η ημερομηνία.

Σε περίπτωση που το δελτίο του χρονομετρητή (καρτέλα) είναι εβδομαδιαίας (εργασίας) 
διάρκειας, ο έλεγχος πραγματοποιείται κάθε ημέρα θα παραδίδεται όμως στον επιστάτη μετά το πέρας 
της εβδομαδιαίας χρήσης του. Με βάση την καρτέλα αυτή καταρτίζεται ημερήσιο δελτίο του 
μηχανήματος και θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα Δασολόγο. Με βάση τα ημερήσια δελτία στο 
τέλος κάθε 15νθημέρου, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφεται σαφώς και αναλυτικά κάθε 
ημέρα οι ώρες εργασίας του μηχανήματος. Τούτο υπογράφεται από τον επιβλέποντα Δασολόγο και 
θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου ή του οδηγού να υπογράψει τα ημερήσια δελτία στη θέση 
της υπογραφής αναγράφεται η φράση «αρνήθηκε να υπογράψει» και αυτά θα θεωρούνται κανονικά 
για την περαιτέρω διαδικασία καταβολής των μισθωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ της δασικής αρχής και του αναδόχου για την ποιότητα της 
εργασίας αποφαίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα σε (5) ημέρες από την πρωτοκόλληση 
αυτής, οικείος Δ/ντής Δασών  Αυτός εκδίδει απόφαση που κοινοποιείται στον ανάδοχο όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 της συγγραφής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Κάθε μηχάνημα πρέπει να έχει απόδοση ίση τουλάχιστον με αυτή που προβλέπεται από την 
πρότυπη ανάλυση τιμών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για έργα Οδοποιίας. Σε περίπτωση που 
μετά την κλήση του αναδόχου δεν επαναφέρει τούτο στην κανονική του απόδοση η Υπηρεσία 
δύναται να λύσει τη σύμβαση μονομερώς χωρίς καμιά αποζημίωση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εκτός από τις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος όπως αυτές 
καθορίζονται στα άρθρα 2, 5 και 11 της παρούσας σύμβασης είναι δυνατόν αυτός να κηρυχθεί 
έκπτωτος και εάν προβαίνει σε παραβάσεις των όρων της σύμβασης αυτής και δεικνύει κακοπιστία, 
ανεπάρκεια και βραδύτητα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που έχει αναλάβει.

Η κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου γίνεται με πρόταση του Προϊσταμένου της Δασικής Αρχής με 
έγκριση της Διεύθυνση Δασών Εύβοιας.

Ένσταση στην πρόταση αυτή δύναται να υποβάλλει ο ανάδοχος εντός της ανατρεπτικής 
προθεσμίας (5) ημερών από την ημερομηνία που θα του επιδοθεί η πρόταση έκπτωσής του.
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Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου η εγγύηση αυτού περιέχεται στο Δημόσιο δύναται δε η 
Υπηρεσία να μισθώσει άλλο μηχάνημα για την συνέχιση των εργασιών και η τυχόν επί πλέον 
διαφορά μισθώσεως καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου και εισπράττεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Λύση της σύμβασης χωρίς καμία αποζημίωση δύναται να πραγματοποιηθεί και στις εξής 
περιπτώσεις:

α.  Εάν περικοπούν οι πιστώσεις που έχουν διατεθεί για το έργο.
β. Εάν διακοπούν οι εργασίες κατασκευής του έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα 

μήνα.

γ.  Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου.
Στις περιπτώσεις αυτές η εγγύηση επιστρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κάθε έγγραφη πρόσκληση ή διαταγή της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο θεωρείται ότι νόμιμα του 
επιδόθηκε εάν επιδόθηκε με απόδειξη σ’ αυτόν, τον αντίκλητο ή σε απουσία τους στον χειριστή. Σε 
άρνηση δε ή απουσία του ανωτέρω στον Αστυνομικό Σταθμό που υπάγεται το έργο.

Κάθε αναφορά ή αίτηση του αναδόχου πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία του Δασαρχείου 
Ιστιαίας στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται το έργο, θεωρείται δε ότι νομίμως επιδόθηκε αφού 
πρωτοκολληθεί.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί κατά την ανάθεση είναι οριστικό και δεν υπόκειται σε καμία 
αναπροσαρμογή ή προσαύξηση για οποιονδήποτε λόγο.

Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί στη διαδικασία ανάθεσης παραιτείται από κάθε αξίωση που θα 
προέλθει από απρόβλεπτη τυχόν μεταβλητών οικονομικών συνθηκών κατά τις διατάξεις του άρθρου 
388 του Αστικού Κώδικα.

Εάν περάσουν οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί αυτόματα επανέρχονται τα αποτελέσματα που 
εξαρτώνται απ’ αυτές και δεν απαιτείται καμία διατύπωση ή έκκληση όπως από το άρθρο 340 του ΑΚ 
προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνει στο τέλος του έργου και αφού γίνει η παραλαβή των 
εργασιών και των ωρών εργασίας από τριμελή επιτροπή  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 
και 172. του νόμου 4412/2016.  Λόγω της φύσης των εργασιών το  πρωτόκολλο προσωρινής- 
παραλαβής επέχει και θέση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 ν. 4013/2011, προκαταβολή φόρου 3% και 0,06 % υπέρ 
των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π.

ΑΡΘΡΟ 20ο
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Εάν με την πάροδο των εργασιών ο ανάδοχος αποβιώσει εκτός της επιστροφής της εγγύησης 
στους νόμιμους κληρονόμους αυτού καταβάλλονται τα ανεξόφλητα (τιμολόγια) μισθώματα. Για το 
σκοπό αυτό από τους κληρονόμους των δικαιούχων πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά 
κληρονομητηρίου χωριστά κατά περίπτωση για κληρονόμους εξ αδιαιρέτου.

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Το μίσθωμα που θα καταβληθεί υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: έξοδα δημοσίευσης 
περίληψης διακήρυξης, κηρύκεια δικαιώματα κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 22ο

      Οι πληρωμές  των εργασιών θα γίνουν στα πλαίσια των πιστώσεων που θα χορηγηθούν και 
οποτεδήποτε αυτές χορηγηθούν για το ανωτέρω έργο.
      Η υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρωμή μερικώς ή ολικώς εφ΄ όσον δεν έχουν 
χορηγηθεί εγκαίρως οι σχετικές πιστώσεις του έργου.

       

Ιστιαία, 14-5-2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάκτρια

Κυριακή Σκεπαστίδου
Δασολόγος 

Ο Αναπλ. Δασάρχης Ιστιαίας 

Γεώργιος Ιωαν. Σελίμης
Δασοπόνος με βαθμό Α΄

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμ. πρωτ. 95527/14-5-2021 (ΑΔΑ 6ΕΝ2ΟΡ10-ΑΦΙ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. 

Ευβοίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ιστιαία

Ταχ. Κώδικας: 34200
Πληροφορίες: Κ.Σκεπαστίδου

Τηλέφωνο: 2226052234
FAX: 2226054110

e-mail: 
kyriaki.skepastidou@apdthest.gov.gr

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«Μίσθωση δύο (2) προωθητήρων 
CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου 

και εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ 
και άνω, με υδραυλικό σύστημα 
προώθησης και RIPER για την 

κατασκευή του έργου ' Συντήρηση 
δασικού οδικού δικτύου στα Δάση 

περιφέρειας Δασαρχείου Ιστιαίας για 
το έτος 2021'»

14.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2021

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

«Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στα Δάση περιφέρειας Δασαρχείου 
Ιστιαίας για το έτος 2021»

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΘΕΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ιστιαίας. Για την 
αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων, για σκοπούς εξυπηρέτησης συνθηκών αντιπυρικής 
προστασίας, εκμετάλλευσης δασών, εξυπηρέτησης ρητινοκαλλιεργητών, κτηνοτρόφων, γεωργών, 
εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, κρίνεται απαραίτητη ύστερα από εκτίμηση της κατάστασης η 
εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

1. Άρση καταπτώσεων
Οι καταπτώσεις θα αίρονται κατά τρόπο ώστε η απομένουσα διατομή του δρόμου να είναι 

σύμφωνη με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.  Στις θέσεις κατάπτωσης τα πρανή του εκχώματος θα 
διαμορφώνονται κατά το δυνατόν λιγότερο επικλινή από τα γειτονικά τμήματα για να αποφεύγεται η 
επανάληψη των καταπτώσεων.
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2. Μόρφωση καταστρώματος
Η ισοπέδωση θα είναι τέτοια ώστε το κατάστρωμα του δρόμου να αποκτήσει ενιαία επίπεδη 

επιφάνεια με τις αναγκαίες ελαφρές κλίσεις.

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ
1 'Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου 

στα Δάση περιφέρειας Δασαρχείου 
Ιστιαίας για το έτος 2021'

Εγκρίθηκε με την αριθμ. 
44010/5-3-2021 
απόφαση της Δ/νσης 
Δασών Π.Ε. Ευβοίας

Ιστιαία, 14-5-2021
Η Συντάκτρια ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κυριακή Σκεπαστίδου
Δασολόγος 

Ο Αναπλ. Δασάρχης Ιστιαίας 

Γεώργιος Ιωαν. Σελίμης
Δασοπόνος με βαθμό Α΄

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμ. πρωτ. 95527/15-5-2021 (ΑΔΑ 6ΕΝ2ΟΡ10-ΑΦΙ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Π.Ε. 

Ευβοίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΎ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΊΟΥ 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2021.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων 
και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
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ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων 
και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο

(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου.

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Έργου.

1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, 
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καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, 
χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, 
οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, 
οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή 
τους από το Εργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κλπ.), 
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως 
άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 
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(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ).

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 
κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου 
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών 
στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών 
και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους.
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1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Εργου.

1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. 
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που 
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των 
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την 
περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών.

1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 
του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 
στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες.
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1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι 
πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου.

 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών 
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους.

Οι τιμές έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις α)Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 
β)Δ11γ/ο/5/8/12-02-2013 και Δ11γ/ο/6/7/24-09-2014 αποφάσεις του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναπροσαρμογή και 
συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, 
Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, Οδοποιίας, Υδραυλικών 
και Λιμενικών) προσαρμοζόμενες στο πραγματικό κόστος των εργασιών στο τόπο 
κατασκευής τους.

Α Ρ Θ Ρ Α

Άρθρο 1
ΟΔΟ Α-16 Σχετ.: ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1420)

Εργασία ισοπεδώσεως και μορφώσεως της επιφανείας του καταστρώματος οδού άνευ 
οδοστρώματος (ανά τ.μ. ισοπεδοθείσης επιφάνειας).

ΕΥΡΩ:  (ολογράφως)    τρία λεπτά   
           (αριθμητικώς) 0,03 €

Άρθρο 2
ΟΔΟ  Α-16 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1420)
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Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή 
ορυγμάτων ή επιχωμάτων υφιστάμενων οδών, με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων, 
 η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε 

θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή 
συμπλήρωση επιχωμάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική απομάκρυνση εκτός 
του έργου, περιλαμβανομένης και της τυχόν εκθάμνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων 
οποιασδήποτε περιμέτρου και απομάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη μόρφωσης των πρανών 
και του πυθμένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαμβανομένου του τυχόν αναγκαίου 
θρυμματισμού ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης 

Η άρση καταπτώσεων επιμετράται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά: 1,20      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιστιαία, 14-5-2021 Ιστιαία, 14-5-2021

Ο Αναπλ. Δασάρχης Ιστιαίας Η Συντάκτρια

Γεώργιος Ιωαν. Σελίμης Κυριακή Σκεπαστίδου

Δασοπόνος με βαθμό Α΄ Δασολόγος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ιστιαία

Ταχ. Κώδικας: 34200
Πληροφορίες: Κ.Σκεπαστίδου

Τηλέφωνο: 2226052234
FAX: 2226054110

e-mail: kyriaki.skepastidou 
@apdthest.gov.gr

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«Μίσθωση δύο (2) προωθητήρων 
CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και 
εργοστασίου ιπποδύναμης 120 ΗΡ και 

άνω, με υδραυλικό σύστημα προώθησης 
και RIPER για την κατασκευή του έργου 

' Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου 
στα Δάση περιφέρειας Δασαρχείου 

Ιστιαίας για το έτος 2021 '»

14.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Προς:
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
34200 Ιστιαία

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Ο …………………………………….........………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...............................................……………………

π ρ ο σ φ έ ρ ω
 τον  προωθητήρα  τύπου………………………………………………, ιπποδύναμης  
………….... . .…… για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  χωματισμών  του  έργου  «Συντήρηση 
δασικού οδικού δικτύου στα Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Ιστιαίας για το έτος 2021» αντί  
ωριαίας  αποζημίωσης  
……….... . . . . . . . . . . . .……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………. € ευρώ .  

Στην  προσφερθείσα  ωριαία  αποζημίωση  δεν  συμπεριλαμβάνεται  ο  Φ .Π .Α . ,  ο  
οποίος  βαρύνει  το  Δασαρχείο  Ιστιαίας .

Ιστιαία ,  . . . . . . . .  -  . . . . . . .  -  2021
Ο  Προσφέρων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

2. 

3. 
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