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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Το Δασαρχείο Γουμένισσας, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87)

2. Τον Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης»
ισχύει. 

4. Τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη 
άρθρα 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκ
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

6. Το Π.Δ. 437/81To Π.Δ 437/81 όπως ισχύει, σήμερα.
7. ΤονΝ.4727/2020  (ΦΕΚ 184 Α/23

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια, άρθρα 75

8. Το άρθρο 64 του  Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του

9. Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103/13
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

10. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

έχοντας υπόψη: 

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

Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και 

143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη 

όπως αντικαταστάθηκανμε τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

Π.Δ 437/81 όπως ισχύει, σήμερα. 
Ν.4727/2020  (ΦΕΚ 184 Α/23-09-2020)«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»(Κεφάλαιο ΙΑ  

Πρόγραμμα Διαύγεια, άρθρα 75-83). 

Το άρθρο 64 του  Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)  «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». 

Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-

Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

, 23-07-2021 

151253  

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ». 

Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

 Θράκης» (ΦΕΚ Α΄ 235), 

, όπως τροποποιήθηκε και 

2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη  τα 

Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

2020)«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»(Κεφάλαιο ΙΑ  

2013)  «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 

-8-2016). 

Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία 
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12. Την Υ.Α. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και 
απόδοσης της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται πλέον σε 0,07%,  και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και 
κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή αξία άνω των 
χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

13. Την ΥΑ 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

14. Την Κ.Υ.Α.1191/14-3-2017 (ΦΕΚ Β’969/22-03-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 

15. Την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-
2017 «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης»).  

16. Την απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β΄/07-06-2017), με θέμα: 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης». 

17. Την αριθ. 5429/9-5-2021 απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 
Συντήρησης Χώρων Δασικής Αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας. 

18. Το αρ. πρωτ. 12749/2-11-2020 Υποβολή προγράμματος έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη 
Δημόσιας δασοπονίας για το επόμενο έτος (2021-πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008928266)  

19. Την με αρ. πρωτ. 41913/1300/28-6-2021 (ΑΔΑ:6Ρ724653Π8-ΚΨ5) Απόφαση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ: "1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου 
Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 στις Δασικές Υπηρεσίες των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων", που αφορά το ενάριθμο έργο: «2014ΣΕ58400004 Κατασκευή νέων 
χώρων δασικής αναψυχής και ανακαίνιση παλαιών – Δασικοί Περιβαλλοντικοί Οικισμοί (Π.Κ. 
2003ΣΕ08400000)», όπως κατανεμήθηκε στην υπηρεσία μας με την αριθ. 127310/1-7-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΔ8ΔΟΡ1Υ-99Ψ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς για το ποσό των 8.800,00 €,  ΑΔΑΜ 
:21REQ008928693) . 

20. Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ», εγκρινόμενες με την παρούσα. 

 

Ανακοινώνει ότι: 
 

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών (υπηρεσία) σύμφωνα με το άρθρο 118 
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ». 
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δύο μήνες από την υπογραφή της. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 8.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (7.096,77 € άνευ Φ.Π.Α.) 
 
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την 
έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και υπόκειται στους παρακάτω όρους και 
προϋποθέσεις : 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η εκτέλεση εργασιών με «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ». 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων όλων των 

Παραρτημάτων της παρούσας και παράλληλα να αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.  

 
CPV : [5080000-3]-Διάφορες Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις διπλούν: 
 
Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, με τα ακόλουθα: 
 
1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι: 
α) Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 
παρ.1 του ν.4412/2016 
 (αφορά στα φυσικά πρόσωπα-μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα: 
 1) στις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, τους διαχειριστές,  
 2) στις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα 
οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας,  
 3) στους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
 4) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο) 
β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (άρθρο 73 παρ.2 ν.4412/2016). 
γ)Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης (ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, αλλά τηρεί τους όρους αυτής) και δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου (άρθρο 73 παρ.4 περ.β ν.4412/2016). 
δ)Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 ν.441/2016). 
ε) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο από την ημέρα υποβολής  της και για 180  
ημέρες. 
στ) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
    Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί η 
προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών εντός τριών ημερών μόνο από τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά και πριν την έκδοση της 
Απόφασης Ανάθεσης,  και συγκεκριμένα : 
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους-  
στην περίπτωση νομικών προσώπων αφορά τα φυσικά πρόσωπα της παρ.Α.1α 
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(εναλλακτικά  δυνατή είναι η κατάθεση επικαιροποιημένης Υπεύθυνη δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986- για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 
79Α του ν.4412/2016), 
β)Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,  
 γ)Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εν ισχύ. 
 δ)Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας του οικείου Πρωτοδικείου.  
ε) Λοιπά δικαιολογητικά -νομιμοποιητικά έγγραφα και μόνο για τα νομικά πρόσωπα-  
τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 
σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα και η τήρηση των απαιτήσεων της κατά 
περίπτωση εφαρμοστέας νομοθεσίας. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία.  
Συγκεκριμένα απαιτούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν : 
- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,  
- το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό, 
- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της απευθείας 
ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, 
- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 
 
i) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες και για όσα 
νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως 

α. Πιστοποιητικό ισχύουσας/αναλυτικής νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ- με ημερομηνία 
έκδοσης εντός τελευταίων τριάντα εργάσιμων ημερών 
β. Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ στο οποίο θα αναφέρονται τα σχετικά με την σύσταση στοιχεία 
και τις τυχόν μεταβολές- με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου 

ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. 

 Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

 Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω δικαιολογητικά αποστέλλονται επιπλέον και σε ηλεκτρονική 
μορφή στο email του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων του Δασαρχείου Γουμένισσας: 
gkaratz@damt.gov.gr 
 
2)Βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ. 1ης  τάξης και άνω για έργα Πρασίνου στελεχωμένες από Δασολόγους ή 
Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ. ή  Βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ. 1ης  τάξης και άνω για έργα 
Οικοδομικά ή Βεβαίωση Εργολήπτη Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) 1ης  τάξης και 
άνω. 
 
Β) Χωριστό σφραγισμένο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς 
 
Η προσφορά θα δίνεται ενιαία έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, το οποίο θα 
πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο και να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης. Η ολόγραφη 
αναγραφή της τιμής προσφοράς υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 
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Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη 
ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 
Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την περίπτωση των νομικών προσώπων 
υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 79Α του ν.4412/2016 και φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά από αυτήν της 
πρόσκλησης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του 
νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην 
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, από την 26η-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
8:00 π.μ. μέχρι την 30η -07-2021,ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 
Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στην έδρα του Δασαρχείου Γουμένισσας οδός: Μ. Αλεξάνδρου 24,  
Γουμένισσα Τ.Κ.61300 το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα υποβολής προσφορών που 
αναφέρεται στην παρούσα. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και 
επιστρέφεται. 
Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της 
Υπηρεσίας. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών. 
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00) στο τηλέφωνο 2313309923 και 2313309868 
(αρμόδιοι υπάλληλοι Γεώργιος Καρατζιάς και Παύλος Παυλίδης). 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

       Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογητικών 
συμμετοχής, ήτοι η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών δικαιολογητικών.      
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα 
των Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές 
προσφορές με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη μεγαλύτερη ενιαία 
έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει κάθε φορά την παραλαβή των υπηρεσιών. 
 
 
 
                                                                                           Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
          
 
 
        ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

Δασολόγος με Βαθμό Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

     Η μελέτη ¨Συντήρηση χώρων δασικής αναψυχής περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας ¨, εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 5429/9-5-2019 απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς. 
     Για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προμήθεια – Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων, παγκάκια στους 
χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης 
χώρου αναψυχής», ο προϋπολογισμός της εργασίας  για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προμήθεια – 
Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων, παγκάκια στους χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου 
Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου αναψυχής»,  ανέρχεται στο ποσό των 8.800,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του Π. Δ. Ε. του έτους 2021 – ΣΑΕ 584, για ποσό έως 8.800,00 €. 
CPV: 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. 
     Η προμήθεια των τραπεζόπαγκων, παγκάκια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο καθώς και τα υλικά που 
θα χρειαστούν για την τοποθέτηση αυτών. Οι εργασίες θα γίνουν χειρώνακτα. Όλες οι εργασίες θα 
εκτελεστούν έντεχνα και με επιμέλεια σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας.                 
    Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τον ανάδοχο σε οποιαδήποτε υπόδειξη της Υπηρεσίας μας. Θα 
τηρείται καθημερινό ημερολόγιο για την κάθε είδους εργασίας η οποία εκτελείται, όπως αυτές αναφέρονται 
αναλυτικά στο τιμολόγιο της παρούσας. 
Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα καθώς και των 
ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Άρθρο Συντάκτη 1 :  Παγκάκι – (Καθιστικό με πλάτη)  
 (Σχετικό : 54.80.02 – Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605) 
Παγκάκι με έξι ξύλα που εδράζουν σε δύο μεταλλικές βάσεις και τέσσερα πόδια  με διαστάσεις 
160χ52χ84cm. 
Χαρακτηριστικα : Το κάθισμα και η πλάτη είναι κατασκευασμένα από 6 ξύλινες δοκούς (4 στο κάθισμα 
και 2 στην πλάτη) διατομής 95χ45χ1600mm. 
Οι μεταλλικές βάσεις είναι από κοιλοδοκό με διατομή 35χ35mm. 
Η βαφή του γίνεται με ελαστική λάκα εξωτερικής χρήσης και αδιάβροχο βερνίκι. Τα βερνίκια και τα 
χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα 
περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.  
Η τοποθέτηση θα γίνει στο έδαφος με διάνοιξη οπής διαστάσεων 0,30 χ 0,30 χ 0.60cm και πάκτωση 
των ποδιών και πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα μικρών έργων C 12/16. 
Για την τοποθέτηση του καθίσματος θα χρειαστεί ένας τεχνίτης  και ένας εργάτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τα υλικά συναρμολόγησης του. 
Η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις, το 

χαμένο χρόνο ,τη σταλία των μεταφορικών μέσων ,η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτούμενη 
συσκευασία κατά τη μεταφορά –αποθήκευση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Άρθρο Συντάκτη 2 :  Τραπεζόπαγκος  
 (Σχετικό : 54.80.02 – Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605) 

Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι διαστάσεων (Μ χ ΠΛ χ Υ)  160χ57χ73cm και 
εκατέρωθεν ενσωματωμένα παγκάκια χωρίς πλάτη διαστάσεων (Μ χ ΠΛ χ Υ)  160χ20χ43cm που 
στερεώνονται σε δοκούς προσαρμοσμένες στα πόδια του τραπεζιού.  

Ο τραπεζόπαγκος κατασκευάζεται από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, μη τοξική (χωρίς χρώμιο) 
,σύμφωνα με προδιαγραφές για αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 

Τα μεταλλικά μέρη και οι βίδες είναι γαλβανισμένες. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τα υλικά συναρμολόγησης του . 
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Η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις, το 
χαμένο χρόνο ,τη σταλία των μεταφορικών μέσων ,η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτούμενη 
συσκευασία κατά τη μεταφορά –αποθήκευση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Άρθρο Συντάκτη 5   Ξύλινη Περίφραξη (Υψος 1,20μ.) 
             Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ  5101 
Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία (καστανιάς, δρυός κλπ) για στερέωση οποποιονδήποτε 
κατασκευών (θεμελίων κλπ) με καθορισμένες διαστάσεις . Περιλαμβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκημα 
,η εύθυνση και μόρφωση της αιχμής και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 Επάλειψη ξυλείας με θερμό μείγμα πίσσας πλήρως ομογενοποιημένο (κατράμωμα), στο μέρος του  
πάσσαλου που θα πακτωθεί στο έδαφος.  
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα ,διάστρωση αλκυδικού 
υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος . Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία . 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής 
ρητίνης ,βάσεως νερού ή διαλύτου. 
   
 
          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδας των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
υπηρεσιών όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα κάτωθι: 

1.1.1  Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., 
σεασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρέσιμων, 
νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος την εκτέλεση της 
σύμβασης, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των 
μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή 
αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 
Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί Ι.Κ.Α. (ΕΦΚΑ), ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της 
ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α και τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. ή το Τ.Σ.Α κλπ όλου του 
εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους 
εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η παρεχόμενη υπηρεσία στις 
περί Ι.Κ.Α διατάξεις. 



ΑΔΑ: ΩΘΝΚΟΡ1Υ-Π3Α



8 
 

1.1.2  Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών 
μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους 
δημοπράτησης του έργου. 

1.1.3  Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης 
πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων 
κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης της σύμβασης και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 
τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ. 

1.1.4 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος των ή άλλου 
εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με 
την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα 
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα 
μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα, 
που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε 
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.5 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του, από πιθανές 
παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς, από την ανάγκη εκτέλεσης 
της σύμβασης κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων. 

1.1.6 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή 
μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (περιλαμβανομένης της 
μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία 
των μηχανημάτων, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων 

προς τούτο υλικών -αναλώσιμων και μη - καυσίμων, λιπαντικών, των προβλεπόμενων στοιχείων 
εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ. 

1.1.8 Οι δαπάνες που απαιτούνται για την προμήθεια και τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων από τον 
ανάδοχο όπως προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
υποχρεωτικά τα μέλη του αναδόχου και της Υπηρεσίας που θα απασχολούνται από τον Ανάδοχο για 
την εκτέλεση της σύμβασης και την Υπηρεσία αντίστοιχα. 

1.2 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ (24%). 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
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Οι  προτεινόμενες  εργασίες  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τα  περιγραφικά  τιμολόγια  και  
τους  πίνακες  τιμών  μονάδος,  της  αριθ. ΔΝΣ γ/οικ.35577/ΦΝ466/4-7-2017 (ΦΕΚ 
1746/τ.β’ /19-5-2017  απόφασης  που  αφορά  την  Αναπροσαρμογή  και  Συμπλήρωση  
Ενιαίων  Τιμολογίων  Έργων  Οδοποιίας,  Υδραυλικών,  Λιμενικών,  Οικοδομικών,  Πρασίνου  
και  Ηλεκτρομηχανολογικών ,καθώς και από τιμές του εμπορίου. 
 
20.04  Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών ,εκτός από 
αεροσφύρες ,πλάτους βάσεως εώς 3,00m ή μεγαλύτερου των  3,00m αλλα επιφάνειας βάσεως έως 
12,00m2 , σε βάθος μέχρι 2,00m από το χαμηλότερο της διατομής εκσκαφής ,εν ξηρό ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m , του οποίου η στάθμη , είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ΄ άπαξ ή συνεχή άντληση 
( η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα) , με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών , σύμφωνα με τη μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων » 
 20.04.01    σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη 
                      Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ  2122 
  Τιμή ανα κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση .  
Τιμή ανα κυβικό μέτρο (m3 ) :    20,25     Ευρώ  
32.05   Σκυρόδεμα μικρών έργων 
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επι τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος  ή 
αυτοκινούμενες  μπετονιέρες ,ποιότητας έως c 16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος  (ΚΤΣ) , με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί του καλουπίων ή 
και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος ,σύμφωνα με την μελέτη του έργου , χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου , η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως 
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης , σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας. Επιμέτρηση ανα κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. 
32.05.03    Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
                      Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ  3213 
Τιμή ανα κυβικό μέτρο (m3 ) :    101,00     Ευρώ 
32.25   Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3   
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας , όταν η συνολική ποσότητα για 
όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 ,λόγω 
υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 
στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα 
κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 
 Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Τιμή να κυβικό μέτρο (m3) 
32.25.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
                      Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ  3223. A.4 
Τιμή ανα κυβικό μέτρο (m3 ) :    16,80     Ευρώ 
51. 01   Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία 
             Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ  5101 
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Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία (καστανιάς, δρυός κλπ) για στερέωση οποποιονδήποτε 
κατασκευών (θεμελίων κλπ) με καθορισμένες διαστάσεις . Περιλαμβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκημα 
,η εύθυνση και μόρφωση της αιχμής και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 Τιμή ανά  κυβικό μέτρο (m3) :    390,00     Ευρώ  
51. 02   Επάλειψη με μίγμα πίσσας  
             Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ  5102 
Επάλειψη ξυλείας με θερμό μείγμα πίσσας πλήρως αμογενοποιημένο (κατράμωμα) αποτελούμενο 
ενδεικτικά από 8 μέρη υγρόπισσας (black) , 7 μέρη πίσσας, 3 μέρη κολοφώνιου και 2 μέρη ανθέων θείου 
,σε επανειλημμένες επιστρώσεις μέχρις επιτεύξεως συνολικού ελάχιστου πάχους 3mmμε τα υλικά και 
μικροϋλικά και εργασία πλήρους επάλειψης.  
 Τιμή ανα  κυβικό μέτρο (m3) :    11,20     Ευρώ  
77.71.01   Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή  
                    διαλύτη ενός ή δύο συστατικών 
                            Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ  7771 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
«Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειων» 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα ,διάστρωση αλκυδικού 
υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος . Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία . 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής 
ρητίνης ,βάσεως νερού ή διαλύτου. 
Τιμή ανα  τετραγωνικό μέτρο (m2) :    10,70     Ευρώ  
231 ΑΤΕΟ  Καρφοβελόνες 
         Τιμή ανά kgr. 0,927 € 
 
Άρθρο Συντάκτη 1 :  Καθιστικό με πλάτη  
 (Σχετικό : 54.80.02 – Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605) 
Παγκάκι με έξι ξύλα που εδράζουν σε δύο μεταλλικές βάσεις και τέσσερα πόδια  με διαστάσεις 
160χ52χ84cm. 
Χαρακτηριστικα : Το κάθισμα και η πλάτη είναι κατασκευασμένα από 6 ξύλινες δοκούς (4 στο κάθισμα 
και 2 στην πλάτη) διατομής 95χ45χ1600mm. 
Οι μεταλλικές βάσεις είναι από κοιλοδοκο με διατομή 35χ35mm. 
Η βαφή του γίνεται με ελαστική λάκα εξωτερικής χρήσης και αδιάβροχο βερνίκι. Τα βερνίκια και τα 
χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα 
περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.  
Η τοποθέτηση θα γίνει στο έδαφος με διάνοιξη οπής διαστάσεων 0,30 χ 0,30 χ 0.60cm και πάκτωση 
των ποδιών και πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα μικρών έργων C 12/16. 
Για την τοποθέτηση του καθίσματος θα χρειαστεί ένας τεχνίτης  και ένας εργάτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τα υλικά συναρμολόγησης του. 
Η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις, το 

χαμένο χρόνο ,τη σταλία των μεταφορικών μέσων ,η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτούμενη 
συσκευασία κατά τη μεταφορά –αποθήκευση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Τιμή ανά τεμάχιο :  167,00 Ευρώ 
Άρθρο Συντάκτη 2 :  Τραπεζόπαγκος  
 (Σχετικό : 54.80.02 – Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605) 

Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι διαστάσεων (Μ χ ΠΛ χ Υ)  160χ57χ73cm και 
εκατέρωθεν ενσωματωμένα παγκάκια χωρίς πλάτη διαστάσεων (Μ χ ΠΛ χ Υ)  160χ20χ43cm που 
στερεώνονται σε δοκούς προσαρμοσμένες στα πόδια του τραπεζιού.  
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Ο τραπεζόπαγκος κατασκευάζεται από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, μη τοξική (χωρίς χρώμιο) 
,σύμφωνα με προδιαγραφές για αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 

Τα μεταλλικά μέρη και οι βίδες είναι γαλβανισμένες. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τα υλικά συναρμολόγησης του . 
Η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις, το 

χαμένο χρόνο ,τη σταλία των μεταφορικών μέσων ,η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτούμενη 
συσκευασία κατά τη μεταφορά –αποθήκευση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Τιμή ανά τεμάχιο :  235,00 Ευρώ 
Άρθρο Συντάκτη 3 : Εργασία τοποθέτησης έτοιμου ξύλινου τραπεζόπαγκου 
    Τεχνίτης ATEO 003, ώρες                           1 χ 19.86 = 19.86 € 
    Εργάτης ATEO 002, ώρες                             1χ 16.84=  16.84 €    
           Τιμή ανά τεμ                                      36.70 € 
 
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  
Παγκάκι ξύλινο με πλάτη  (Προμήθεια από εμπόριο)       
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Προμήθεια από το εμπόρ. (Αρθρ. Συντάκτη 1)     167.00 

Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 - Εκσκαφές (20.04.01 ΑΤΟΕ, κ.μ.) 
0,11 χ 20.25 = 
2,228 

 - Σκυρόδεμα (32.05.03 ΑΤΟΕ, 
κ.μ.) 0,11 χ 101,00 = 11,11 

 - Πρασαύξηση τιμής σκυροδέματος(32.25.02 
ΑΤΟΕ,κ.μ.) 

0,11 χ 16.80 
=1.848 
Άθροισμα   15.186     € 

 - Τεχνίτης (003 ΑΤΟΕ, ώρες) 
0,50 χ 19.86 = 
9.93 

 - Εργάτης (002 ΑΤΟΕ, ώρες) 
1,0 χ 16.84 = 
16.84   
Άθροισμα       26.77 €/τεμ. 

Τ.Ε. = 208.956 €/τεμ. 

 
Τραπεζόπαγκος ξύλινος (Προμήθεια από εμπόριο)       

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Προμήθεια από το εμπόριο (Αρθρ. Συντάκτη 2) 235.00 

Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 - Εκσκαφές (20.04.01 ΑΤΟΕ, κ.μ.) 0,11 χ 20.25 =  2.228 
 - Σκυρόδεμα (32.05.03 ΑΤΟΕ, 
κ.μ.) 0,11 χ 101,00 =  11.11 
 - Πρασαύξηση τιμής σκυροδέματος(32.25.02 
ΑΤΟΕ,κ.μ.) 0,11 χ 16.80 =  1.848 

Άθροισμα     15.186 

 - Τεχνίτης (003 ΑΤΟΕ, ώρες) 
1,0 χ 19.86 = 
19.86  

 - Εργάτης (002 ΑΤΟΕ, ώρες) 
1,0 χ 16.84 = 
16.84   

Άθροισμα    36.70 €/τεμ. 

Τ.Ε. = 286.886 €/τεμ. 
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Ξύλινη περίφραξη (1,20μ.)           
 - Πάσσαλοι καστανιάς (51.01 ΑΤΟΕ,κ.μ.) 0,03 χ 390,00 = 11.70 
 - Εκσκαφές (20.04.01 ΑΤΟΕ, κ.μ.)  0,04 χ 20.25 =0,81 
 - Σκυρόδεμα (32.05.03 ΑΤΟΕ, 
κ.μ.) 0,04 χ 101,00 4,04 
 - Πρασαύξηση τιμής σκυροδέματος(32.25.02 
ΑΤΟΕ,κ.μ.) 0,04 χ 16.80 =0.672 
 - Καρφοβελόνες (231 ΑΤΕΟ, 
kgr.) 0,70 χ 0,927 = 0,649 
 - Συντηρητικό ξύλου (77.71.01 ΑΤΟΕ, τ.μ.) 0,85 χ 10,70 = 9.095 
 - Πίσσα μη υδατοδιαλυτή (51.02 ΑΤΟΕ, τ.μ.) 0,13 χ 11.20 = 1,456   

Άθροισμα     28.422 €/1μ. 
 - Τεχνίτης (003 ΑΤΟΕ, ώρες) 0,50 χ 19.86 = 9.93 
 - Εργάτης (002 ΑΤΟΕ, ώρες) 1,0 χ 16.84 = 16.84    

Άθροισμα      26.77 €/1μ. 
Τ.Ε. = 55.192 €/μ. 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Συντήρηση χώρων δασικής αναψυχής περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας  

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο 

Η συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση εργασιών προμήθειας τραπεζόπαγκων, παγκάκια από το 
ελεύθερο εμπόριο και τοποθέτηση στους χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας 
και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου δασικής αναψυχής. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
αφορούν κυρίως:  
  Τοποθέτηση τραπεζόπαγκων στους χώρους δασικής αναψυχής και συγκεκριμένα                             
δ.θ. ¨Στραβοπόταμος¨ 3 – δ.θ. ¨Βάλε Όρβο¨ 2 – δ.θ. ¨Μ. Λιβάδια¨ 1 -  δ.θ. ¨ Προφήτης Ηλίας 

Α/Α Είδος Υπηρεσίας 
Είδος 

Μονάδας  
Τιμή Μονάδας(€) Ποσότητα 

Δαπάνη 

(ΕΥΡΩ) 

1 Προμήθεια-τοποθέτηση ξύλινου 
τραπεζοπάγκου 

Τεμ. 286,886 20,00 5.737,72 

2 Προμήθεια-τοποθέτηση ξύλινο 
παγκάκι 

Τεμ. 208,956 6,00 1.253,74 

3 Ξύλινη περίφραξη (1,20 μ.) m 55,192 1,908 105,31 

ΣΥΝΟΛΟ 7.096,77 
 ΦΠΑ 24 % 1.703,22 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.799,99 
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Καστανερής¨ 2 - δ.θ. ¨Καταρράκτες Κούπας-Σκρά¨ 2 – δ.θ.¨Γκιόλμα Κούπας¨ 1 – δ.θ. ¨Δύο ποτάμια 
Γουμένισσας¨ 2 – δ.θ. ¨Αγιος Αντώνιος Γρίβας¨ 2 – δ.θ. ¨Αγιος Κων/νος Γοργόπης¨ 1 - δ.θ. ¨Γέφυρα 
Πολυπέτρου¨ 1 - δ.θ. ¨Φυλιριάς-Γερακώνας¨ 1 - δ.θ. ¨Αλσύλιο Αξιούπολης¨ 2.  
Τοποθέτηση ξύλινα παγκάκια στους χώρους δασικής αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου 
Γουμένισσας και συγκεκριμένα  δ.θ. ¨Δύο ποτάμια Γουμένισσας¨ 1 – δ.θ. ¨Κάρπη¨ 1  - δ.θ. 
¨Παλαιοχώρι¨ 1 - δ.θ. ¨Στραβοπόταμος¨ 1 - δ.θ. ¨Βρύση Γιούδα¨ 1 - δ.θ. ¨Γέφυρα Πολυπέτρου¨ 1.   
Αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης 1,908 μ. στον χώρο δασικής αναψυχής δύο ποτάμια Γουμένισσας, 
υπάρχουν ξύλινες περιφράξεις που έχουν καταστραφεί, επειδή υπέστησαν φθορές λόγω παλαιότητας 
και θα γίνει αντικατάσταση αυτής.   
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας και τους όρους που 
αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
Δεν θα καταβληθούν γενικά έξοδα, εργολαβικό όφελος ούτε αποζημίωση επιφυλακής. 

Σε περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος  ο ανάδοχος θεωρείται αποκλειστικά 
υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος 
προς τρίτους ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη. 
 H συνολική δαπάνη των ανωτέρω ενεργειών ανέρχεται στο ποσόν των 8.800,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του έτους 2021. 
 
Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις 

Η  ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
Η διαδικασία θα διέπεται από τις διατάξεις : 
 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 
ισχύει. 

 του Ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 
 του Ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  
 του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 
 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 του άρθ. 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

 της Εγκύκλιου 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν 
την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

 της με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφασης Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 
(Α’ 226). 

 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

 του Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 
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 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

 του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”. 

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.  
 οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, ισχύουν και 
υπερτερούν της παρούσας διακήρυξης. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της 
διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) 
μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
Άοθοο 3°- Εκτέλεση σύμβασης  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
ορίζεται η διάρκεια εξήντα (60) ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 

Άρθρο 4ο - Εγγυήσεις Συμμετοχής - Καλής Εκτέλεσης 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.  
Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται. 
Το ύψος της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ 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. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 5ο - Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα τη σχετική μελέτη, το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και 
Υγείας καθώς και τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου. Εργασίες που θα εκτελεστούν με 
πρωτοβουλία του αναδόχου, θα θεωρηθούν ως μη γινόμενες, δεν θα παραληφθούν και οι δαπάνες θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 6ο - Οικονομικά Στοιχεία Προσφορών 

Η σύμβαση αφορά εκτέλεση εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στις προβλεπόμενες εργασίες  της 
εγκεκριμένης, με την  αριθ. πρωτ. 5429/9-5-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Κιλκίς  μελέτης με τίτλο: 
«Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής περιοχής ευθύνης Δασαρχείου  Γουμένισσας» και αφορούν 
εργασίες προμήθειας τραπεζόπαγκων, παγκάκια από το ελεύθερο εμπόριο και τοποθέτηση στους χώρους 
αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου 
δασικής αναψυχής., έως του ποσού των  8.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% και έως τις ποσότητες της εγκεκριμένης 
μελέτης. 
Η ακριβής ποσότητα των εργασιών που θα εκτελεστούν (τόσο σε ποσότητα όσο και σε είδος) αναφέρονται 
στο άρθρο 1 της παρούσας. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 8.800,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
 
Καθαρή αξία:                                       7.096,77 € 
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Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%):        1.703,22 € 
Ως τιμές εκκίνησης των εργασιών του διαγωνισμού ορίζονται οι τιμές του Τιμολογίου Εφαρμογής της 
εγκεκριμένης μελέτης: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός 
τιμολογίου 

Άρθρο 
Αναθ/σης 

Είδος 
μονάδας 

Τιμή 
μονάδας € 

1 
Προμήθεια ξύλινου 

τραπεζόπαγκου από το 
εμπόριο και τοποθέτηση  

Αρθρο 2 
Συντάκτη 

- Τεμ. 286,886 

2 
Προμήθεια ξύλινο παγκάκι από 

το εμπόριο και τοποθέτηση  
Αρθρο 1 
Συντάκτη 

- Τεμ. 208,956 

3 Ξύλινη περίφραξη (1,20 μ.) ΑΤΟΕ-51.01 - 
m 

 
55,192 

 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, 
επί του τιμολογίου, σε έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 7ο - Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι προσφορές για όσους υποβάλουν προσφορά δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6 μήνες) από την 
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να 
λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της 
σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, 
εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Άρθρο 8ο - Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 
της σύμβασης, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών 
ή γενικών υπηρεσιών, μπορεί να γίνεται κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης του 
αρθ. 4, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 9ο - Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση 
προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής 
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υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως 
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της 
σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
Άρθρο 10ο - Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης - Επιτροπή παραλαβής 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας Υπηρεσίας και τους όρους που 
αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια εξήντα (60) ημερών από την επομένη ημέρα της 
υπογραφής της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόμενων από την σύμβαση υποχρεώσεων που 
θα του ζητηθούν. 
Ο κάθε ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το προϋπολογισμό και την συναφθείσα σύμβαση. 
Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 206, 208, 209 του Ν.4412/2016. 
Η παραλαβή θα γίνει από την προβλεπόμενη επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.  
 
Άρθρο 11ο - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Ανωτέρα βία 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε 
περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης 
υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 
οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η 
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η 
έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/216. 
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Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
Άρθρο 12ο - Απόρριψη συμβατικών υλικών ή υπηρεσιών - αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών ή των 
υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής - πάροχος της υπηρεσίας θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής - πάροχος της υπηρεσίας δεν αντικαταστήσει τα υλικά - υπηρεσία που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
2. Η επιστροφή των υλικών - υπηρεσιών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 
προμηθευτής - πάροχος υπηρεσίας υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας 
ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή - παρόχου 
υπηρεσίας, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% 
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση 
που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής - πάροχος υπηρεσίας δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο 
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει 
την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 
Άρθρο 13ο - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών - παρεχόμενης υπηρεσίας από την Υπηρεσία μας προς τον 
πάροχο της υπηρεσίας θα γίνει αμέσως μετά την παραλαβή των υπό την εκτέλεση των υπηρεσιών, με τις 
διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Αυτή θα είναι τμηματική ή συνολική ανάλογα με την περίπτωση, όπως 
θα προβλέπεται από την σύμβαση και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 
Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 14ο – Ειδικοί Όροι 
 Το συνολικό μήκος της ξύλινης περίφραξης που προτείνεται για αντικατάσταση τμήμα αυτού 
βρίσκεται σε κακή κατάσταση και χρειάζεται να αντικατασταθεί. Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει 
στις πραγματικές εκτελεσμένες ποσότητες.   
 Οι εργασίες για την τοποθέτηση των τραπεζόπαγκων, παγκάκια και της ξύλινης περίφραξης θα 
γίνονται από έμπειρους τεχνίτες και βοηθούς αυτών. Σε περίπτωση που  τεχνίτης κριθεί ακατάλληλος 
από τον επιβλέποντα, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την ειδοποίησή του. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως ο ανάδοχος υπόκειται τις συνέπειες 
της μη τήρησης των όρων της σύμβασης.  
 Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα τη σχετική μελέτη, το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας 
και Υγείας καθώς και τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου. Εργασίες που θα εκτελεστούν με 
πρωτοβουλία του αναδόχου, θα θεωρηθούν ως μη γινόμενες, δεν θα παραληφθούν και οι δαπάνες θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στα ατυχήματα κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Την ευθύνη της αποζημίωσης για κάθε ατύχημα που θα συμβεί, αναλαμβάνει 
στο ακέραιο ο ανάδοχος.  
 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις και στις 
εντολές της Υπηρεσίας, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται, πέρα από την επιβολή των κυρώσεων, να 
προβαίνει σε εργασίες με καταλογισμό της αντίστοιχης δαπάνης στον ανάδοχο. 
 Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, 
επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ή 
διακοπή της κυκλοφορίας που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των ανωτέρω συμβατικών 
του υποχρεώσεων.  
 Γενικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία 
μέτρα  με δικές του δαπάνες για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών. Γενικά, οποιαδήποτε ζημιά 
η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός τη σύμβαση 
ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος 
είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς.  
 Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή 
ζημία στη θέση εκτέλεσης των εργασιών συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για 
την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του 
προσωπικό. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό  θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στους οικείους 
ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος.  
  Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση 
των δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης 
αυτής από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση 
σχετική με αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, 
των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη που αποτελούν,  τη βάση εκτέλεσης της σύμβασης.  
 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση 
εκτέλεσης των εργασιών οφειλόμενες σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 
Ονομασία Τράπεζας / Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος......................................................................... 

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

Προς το Δασαρχείο Γουμένισσας  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού 
των ………………….. (ολογράφως το ποσό) … ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 
……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. για την καλή εκτέλεση των 
όρων της σύμβασης με αριθμό………. Συνολικής αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια-υπηρεσία: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ……./…-…-2021 Πρόσκληση του Δασαρχείου Γουμένισσας.  Η παρούσα εγγύηση 
καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ……... εν λόγω που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω 
σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
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της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόμαστε να 
παρατείνουμε την ισχύ της εγγύη
το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης 
της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Ή παρούσα ισχ
και την........................................... 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – Σχέδιο Σύμβασης
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(...............€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Στη Γουμένισσα, σήμερα …………. 20

1. ……………….. με την ιδιότητα του προϊσταμένου του Δασαρχείου 

2. ……………………………………………. με έδρα τα ................... (ΑΦΜ ..................) ανάδοχος της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον 
έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 
3. Την ανάγκη του Δασαρχείου 
4. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7

διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)”
6. Τη σχετική Μελέτη που συνέταξε το Δασαρχείο 

Απόφαση Δ/νσης Δασών Κιλκίς.
7. Το από 12749/2-11-2020 πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ που έλαβε ΑΔΑΜ
8. Την αριθ.41913/1300/28-6

Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 στις 
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της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόμαστε να 
παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης 
της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Ή παρούσα ισχ
και την...........................................  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

ρισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

Σχέδιο Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

 Γουμένισσα

  

 Αριθ. Πρωτ: ……..    

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . 

, σήμερα …………. 2021  ημέρα ……….    οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :

1. ……………….. με την ιδιότητα του προϊσταμένου του Δασαρχείου Γουμένισσας. 

2. ……………………………………………. με έδρα τα ................... (ΑΦΜ ..................) ανάδοχος της 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα : 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον ανάδοχο, για λογαριασμό του Δασαρχείου 

άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.  
Την ανάγκη του Δασαρχείου Γουμένισσας για την ανωτέρω προμήθεια. 
Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

κησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)” όπως ισχύει.  
Τη σχετική Μελέτη που συνέταξε το Δασαρχείο Γουμένισσας και εγκρίθηκε με την αριθ. 
Απόφαση Δ/νσης Δασών Κιλκίς. 

πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ που έλαβε ΑΔΑΜ:21
6-2021 (ΑΔΑ:6Ρ724653Π8-ΚΨ5) Απόφαση της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Πολιτικής του ΥΠΕΝ: "1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων"

της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόμαστε να 
σης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης 
της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Ή παρούσα ισχύει μέχρι 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

Γουμένισσα. …-…-2021 

Αριθ. Πρωτ: ……..     

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ποσού 

ημέρα ……….    οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι : 

2. ……………………………………………. με έδρα τα ................... (ΑΦΜ ..................) ανάδοχος της υπηρεσίας 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», 

, για λογαριασμό του Δασαρχείου Γουμένισσας, 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

ς και εγκρίθηκε με την αριθ. 5429/9-5-2019 

1REQ008928266 
) Απόφαση της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων", 
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όπως κατανεμήθηκε στο Δασαρχείο Γουμένισσας με την αριθ. 127310/1-7-2021 (ΑΔΑ:ΩΔ8ΔΟΡ1Υ-99Ψ) 
απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς. 

9. Την αριθ. Πρωτ. ……………….. (ΑΔΑ:       -  ΑΔΑΜ…..Πρόσκληση του Δασαρχείου Γουμένισσας.  
10. Tην αριθ. ................... απόφαση ανάθεσης του Δασάρχη Γουμένισσα (ΑΔΑ: - ΑΔΑΜ…. 
11. Tην αριθ. .................. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ......................... ποσού  ..................... € 

Αναθέτει στο δεύτερο  την παρακάτω  υπηρεσία  ως εξής: 
Η παραλαβή της υπηρεσίας (Προμήθεια-Τοποθέτηση)  θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής μετά από 
μακροσκοπικό έλεγχο (άρθρο 221 παραγ. 11 εδαφ. β. του 4412/2016).  
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας Υπηρεσίας και τους όρους που 
αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη, έως …….. ημέρες από την επομένη ημέρα υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης, δηλαδή έως την ………………..2021. 
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό ……………………………….. 
……………………… ευρώ (…………………….€). Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο περιλαμβάνει: Συνολική 
δαπάνη παροχής υπηρεσιών …………………. € και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) ………. € 
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση υποχρεώσεων που θα 
του ζητηθούν. 
 Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Δεν οφείλεται στον Ανάδοχο καμία 
αποζημίωση για οποιοδήποτε ποσοστό της σύμβασης που πιθανόν να μην εκτελεστεί, εάν αυτό είναι αποτέλεσμα 
δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία στη θέση εκτέλεσης 
των εργασιών συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε 
από τους εργαζομένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη  υποχρεούται να λάβει όλα τα 
μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του 
προσωπικό και να είναι ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Επίσης θα πρέπει να μη γίνει 
πρόξενος πυρκαγιάς στο δάσος και ζημιών σε τρίτους. Για κάθε ζημιά που θα συμβεί είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος. 
Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα και τον έλεγχο ώστε η προμήθεια –τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων στους 
χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου 
αναψυχής να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης, γεγονός το οποίο οφείλει να 
αποδέχεται ο Ανάδοχος. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις και στις εντολές της 
Υπηρεσίας, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να καταγγείλει το Συμφωνητικό και να τον κηρύξει έκπτωτο.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα 
καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. 
Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο 
Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα  που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση 
των ανωτέρω συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Ο ανάδοχος έχει λάβει γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος των 
συνθηκών εκτέλεσης αυτής από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με 
αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους 
και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που αποτελούν, τη 
βάση εκτέλεσης της σύμβασης. 
Έτσι συντάχθηκε το συμφωνητικό αυτό και αφού διαβάσθηκε υπογράφεται σε 4 αντίγραφα από τους 
συμβαλλόμενους ως εξής: 

   Ο Δασάρχης Γουμένισσας                                                                               Ο Ανάδοχος     
  

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

 

 

                                                               ……………………………..   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
Η Επιχείρηση με την επωνυμία ………………….………………… ...... που εκπροσωπείται από τον/την 

........................................................ καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη πλήρως 

τους όρους της αριθ:  151253/23-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΩΝ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ»(περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως 

τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης): 

και προσφέρει  
 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας:  
 
«Προμήθεια-Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων, παγκάκια στους χώρους αναψυχής περιοχής ευθύνης 
δασαρχείου Γουμένισσας και αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης χώρου αναψυχής», σύμφωνα με την 
αριθμ. 5429/9-5-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Κιλκίς για έγκριση μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών αυτής. 

 
π ρ ο σ φ έ ρ ω 

 
 

αριθμητικώς  

ολογράφως  

 
ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

 
Η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. 
 

.........../.........../2021 
 

(Ο Προσφέρων) 
 
 

 
 

........................................ 
 

(Σφραγίδα-υπογραφή) 



ΑΔΑ: ΩΘΝΚΟΡ1Υ-Π3Α
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