
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Ε.∆.Ε.

                                                   

           Σέρρες 27-05-2021           

        Αριθµ. πρωτ.:88407 

Ταχ. ∆/νση: Τέρµα Οµόνοιας
Ταχ. Κωδ.: 62125   

TELEFAX: 2321046262

Πληροφορίες: Ν. Ματθαίου   

Τηλέφωνο: 2321039126 

e-mail        : das-ser@damt.gov.gr

             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

             Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα άρθρα 116,117  του Ν. 4412/2016 για την
εκτέλεση  εργασιών «  Αντιπυρική  Προστασία  και οδοποιία - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  Σερρών
έτους 2021   µε τη  µίσθωση  ενός (1) ∆ιαµορφωτή γαιών  (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 ΗΡ και άνω» σύµφωνα µε την
∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας που εγκρίθηκε µε την πρωτ: 85450/24-05-2021Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Σερρών.   

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι  20.000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 

          Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί  από πιστώσεις Ειδικός Φορέας ∆ασών  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ   

έτους 2021,  σύµφωνα µε την αρ. πρωτ ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/36806/1151/15-04-2021(Α∆Α : 6ΣΝΛ4653Π8-4ΟΨ) απόφαση   

Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας.. 
Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι  15-06-2021  ηµέρα   Τρίτη   και ώρα 10.00 π.µ.  

∆εν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στην δηµοπρασία σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016.                        

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες µηχανηµάτων: 

του διαµορφωτήρα (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 HP και άνω µε υδραυλικό σύστηµα χειρισµού και µε σύστηµα προώθησης
(µπροστινό µαχαίρι). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες µηχανηµάτων είναι η έµπρακτη απόδειξη σχέσης µεταξύ του προσφέροντος και του
µηχανήµατος (παραχωρητήριο, µισθωτήριο, ενοικιαστήριο κ.λ.π.) το οποίο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να είναι σε ισχύ, την ηµέρα της δηµοπρασίας, και για χρονικό διάστηµα ισχύος  
τουλάχιστον  τεσσάρων (4) µηνών και σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών. 

     Οι ενδιαφερόµενοι   µπορούν να προµηθευτούν   την παρούσα   ∆ιακήρυξη –Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς  και το έντυπο
της οικονοµικής  προσφοράς  το οποίο δίνεται πρωτότυπα ,  από το γραφείο του τµήµατος  Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών έργων  του
∆ασαρχείου Σερρών , κατά της εργάσιµες  ηµέρες  και ώρες  και το αργότερο µέχρι  και την προηγούµενη  ηµέρα του
διαγωνισµού  επίσης  µπορούν  να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισµού µέσω της ιστοσελίδας
(http://www.damt.gov.gr/). 

             Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax:2321046262, από τους  
αρµόδιούς υπάλληλούς κ. ∆ήµητρα Γατίδου & κ. Ματθαίου Νικόλαο στο τµήµα Ε.∆.Ε. ∆ασαρχείου Σερρών, Τέρµα Οµόνοιας, 
Τ.Κ.62125, Σέρρες.  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ                                                                                                     Σέρρες   27 -  5-   2021 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - 

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου
∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021   µε τη  

µίσθωση  ενός (1)  ∆ιαµορφωτή γαιών  

(GRADER) µε ιπποδύναµη 150 ΗΡ και άνω»

CPV: 43210000-8 Μηχανήµατα Χωµατουργικών 
Εργασιών 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ειδικός  Φορέας   ∆ασών  του              
Πράσινου Ταµείου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 Ευρώ  µέ  Φ.Π.Α 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ΙΟΥΝΙΟΣ  2021 



�

���������

                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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                             Σέρρες  27-05-2021 
Αριθ. Πρωτ.:    88407 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - 
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  

∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021   µε τη  

µίσθωση  ενός (1)  ∆ιαµορφωτή γαιών  

(GRADER) µε ιπποδύναµη 150 ΗΡ και άνω »

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ειδικός  Φορέας   ∆ασών  του              
Πράσινου Ταµείου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 
 
 

Tο ∆ασαρχείο  Σερρών 
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 
Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  Σερρών
έτους 2020   µε τη  µίσθωση  ενός (1)  ∆ιαµορφωτή γαιών  (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 ΗΡ και

άνω » 
        Προϋπολογισµού 20.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

  
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  
α) Ν. 4412 / 2016 και ιδίως των άρθρων 116, 117, 
β) Π.∆. 437 / 1981, 
γ) τους όρους του παρόντος τεύχους και  
 
 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για τη Προµήθεια /Υπηρεσία                                   
«Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  
∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021 µε τη  µίσθωση  ενός (1)  ∆ιαµορφωτή γαιών  

(GRADER) µε ιπποδύναµη 150 ΗΡ και άνω »» 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής-Προϊσταµένης Αρχής- ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  

           Με την αριθµ. . 1426/02-02-2021 (ΨΑΑΝΟΡ1Υ-ΝΘΚ) Απόφαση Συντονιστή Α.∆.Μ.Θ., 

ορίστηκε η Προϊσταµένη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία: 
�

1 Αναθέτουσα Αρχή
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ - ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ

2 Προϊσταµένη Αρχή ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
3 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

3.1 Ταχυδροµική διεύθυνση Τέρµα Οµόνοιας
3.2 Πόλη Σέρρες
3.3 Ταχυδροµικός Κωδικός 62125 

3.4 Τηλέφωνο 2321039126 

3.5 Φαξ 2321046262 

3.6 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο das- ser@damt.gov.gr 

3.7 Αρµόδιοι για πληροφορίες κ. Ματθαίου Νικόλαος & κ. ∆ήµητρα Γατίδου   

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης
    Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι : Ειδικός Φορέας ∆ασών  του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ   έτους 2021  σύµφωνα µε την αρ. πρωτ ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/36806/1151/15-04-

2021(Α∆Α :�6ΣΝΛ4653Π8-4ΟΨ) απόφαση   Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Η παρούσα διακήρυξη συντάσσεται προκειµένου το ∆ασαρχείο Σερρών να προβεί στη µίσθωση
µηχανήµατος έργου για συντήρηση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης
∆ασαρχείου Σερρών για την αντιπυρική περίοδο 2021. Επίσης θα προβεί στη συντήρηση
αντιπυρικών  ζωνών πυροπροστασίας και αποκαταστάσεις οδών πρόσβασης προς τις δασικές
εκτάσεις. Αφορά  εργασίες εκσκαφής χαλαρών εδαφών, καθαρισµός και µόρφωσης τάφρου
τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος, καθαρισµός
πρανών ανοιχτών εκσκαφών και κάθε είδους εργασία απαιτούµενη για την καλύτερη βατότητα. 

Η µίσθωση του µηχανήµατος θα γίνει στα παρακάτω ∆ηµόσια ∆άση που βρίσκονται στην περιοχή
ευθύνης του ∆ασαρχείου Σερρών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
∆ηµόσιο ∆άσος: 

                                    ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ : 1.   ΛΑΪΛΙΑ  

                                2.   ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ  

                                                                    3.   ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ-ΕΛΑΙΩΝΑ
4. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε.Κ.Π.)

Το µηχάνηµα έργου που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες ανά δασική περιοχή φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (Από 150 ΗΡ και άνω)

∆ηµόσιο ∆άσος :  
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ:                             

1. ΛΑΪΛΙΑ –                                       

2. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ -                           

3. ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ-

ΕΛΑΙΩΝΑ
4. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(Ε.Κ.Π.) 

1   

ΣΥΝΟΛΟ 1   

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και
τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση µη απασχόλησης του
µηχανήµατος έργου δε δικαιούται καµία αποζηµίωση.  

Σε περίπτωση µη απασχόλησης ο ανάδοχος δε δικαιούται καµία αποζηµίωση. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου              

ΦΠΑ 24 %  Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Ειδικού  Φορέα  ∆ασών  του  Πράσινου  Ταµείου έτους 2021.  

CPV: 43210000-8 Μηχανήµατα χωµατουργικών εργασιών. 
      Το µηχάνηµα έργου θα χρησιµοποιηθεί κατά περίπτωση όπως φαίνεται και στον παραπάνω
πίνακα ανά ∆ηµόσιο ∆άσος  Συµπλεγµάτων και ανάλογα µε τις ανάγκες (προγραµµατισµένες ή
έκτακτες) που θα προκύψουν. 
Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) µήνες από την εποµένη ηµέρα της
υπογραφής της σύµβασης. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ή στην Μελέτη που εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 2281/05-03-2021 απόφαση
∆/νσης ∆ασών Σερρών.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει της τιµής. 
1.4 Θεσµικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
• Το Π.∆. 541/1978 όπως ισχύει σήµερα. 

• To Π.∆ 437/81 όπως ισχύει, σήµερα. 

• Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”, όπως ισχύει. 
• Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει. 
• Ο Ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως
ισχύει. 
• Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν σήµερα. 

• Ο Ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  
• Το Π.∆. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

• Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

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

• Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων». 

• Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. ∆.Μ.Η.∆. «∆ιενέργεια 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). 

• Ο 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». 

• Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
• Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
• Ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισµών συµµετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα». 
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• Ο Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

• Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  
• Το Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”. 

• Ο Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί
προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την
ερµηνεία του. 

• Το Π.∆. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.   
• Ν. 4605/2019 (Α΄52) « Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας  µε την οδηγία  (ΕΕ)  2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ………. – Μέτρα  για την επιτάχυνση  του Έργου του Υπουργείου  

Οικονοµίας  και Ανάπτυξης  και άλλες διατάξεις ». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες 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.∆., 

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. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου  Σερρών την  15-06-2021   ηµέρα
Τρίτη, ώρα 10:00 , ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού    15-06-2021 και ώρα 10:00 πµ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δε διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε
απόφαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, ΠΕΝΤΕ (5) 

τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα
έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.∆.Μ.Θ. Αν και στη
νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα
ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων. 

1.6 ∆ηµοσιότητα
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
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Προκήρυξη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ασαρχείου. 

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας –Θράκης (http://www.damt.gov.gr/). 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους  
β) δε θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η µε  αρ.-2021   Περίληψη της ∆ιακήρυξης, 
• η παρούσα ∆ιακήρυξη  µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής  
• Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 

• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
• Μελέτη (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιµολόγιο µελέτης, ενδεικτικός
προϋπολογισµός, συγγραφή υποχρεώσεων, στοιχεία που περιλαµβάνονται ως παραρτήµατα στην
παρούσα διακήρυξη και αναλυτικότερα στη µελέτη του ∆ασαρχείου Σερρών που εγκρίθηκε µε την
αριθ. πρωτ2281/05-03-2021 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Σερρών ) 
• το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισµού µέσω της
ιστοσελίδας   (http://www.damt.gov.gr/).

Τα έγγραφα του διαγωνισµού  διατίθενται στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών  ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναλάβει µε
δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα
παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν
συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα
αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών
µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόµενο.   

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων  
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο ΠΕΝΤΕ (5) ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγω, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της
σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται  από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην
ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό
και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο Παράρτηµα Γ. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα
σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις  ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 

προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την
εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
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φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας  
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2.β. και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία
της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη
από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 
�
2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
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Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται
να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της
παρούσας διακήρυξης.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες
χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού
Υλικού.  

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν το κατάλληλο ιδιόκτητο µηχάνηµα έργου
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται  στην τεχνική περιγραφή της παρούσης  για
τις οποίες καταθέτη προσφορά.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

����������������

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΣΤ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, 

µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

(Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
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2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
- µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για
την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας Για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2  του  άρθρου  73 

,  πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού  και Συντονισµού της Επιθεώρησης   
Εργασιακών  Σχέσεων, από το οποίο και προκύπτουν  οι πράξεις επιβολής  προστίµου  που έχουν  

εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα  σε χρονικό διάστηµα  δύο  (2) ετών  πριν από την
ηµεροµηνία λήξης  της  προθεσµίας  υποβολής προσφοράς ή αίτησης  συµµετοχής. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
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2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι  επίσηµες  δηλώσεις  καθίστανται  
διαθέσιµες  µέσω  του  επιγραµµικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών   (e-Certis)   του άρθρου 81. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού
φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο 2.2.3.4

λόγοι αποκλεισµού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού
ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 

4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι
δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού
Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονοµικοί φορείς δεν προσκοµίζουν έγγραφα διότι δεν απαιτούνται.    
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1. Φωτοαντίγραφο της άδειας του µηχανήµατος. 
2. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ηµέρα της

δηµοπρασίας. Το  φωτοαντίγραφο γίνεται δεκτό  εφόσον  συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 

στην  οποία  βεβαιώνεται η  ακρίβεια του  και  η οποία φέρει υπογραφή έως και   δέκα (10) ηµέρες  
πριν  την καταληκτική  ηµεροµηνία υποβολής των  προσφορών  ή αιτήσεων συµµετοχής. 

3. Σε περίπτωση που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος θα πρέπει
να υποβληθεί µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
που δεν αναφέρονται στην άδεια. 

4. Για τον  χειριστή  πρωτότυπη    Άδεια  Χειριστή Μηχανήµατος  Έργου  η οποία θα
αντικατασταθεί  µε ακριβές φωτοαντίγραφο. 
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5. Υπεύθυνη  δήλωση  του Ν. 1599/86 «Περί ατοµικής  ευθύνης  κ.λ.π.  συνεργείου – 

µηχανουργείου   επισκευών » στην οποία  θα φαίνεται  η χρονολογία  της τελευταίας  γενικής
επισκευής   του  κινητήρα  κ. λ.π. 

6. ∆ήλωση  σύµφωνα  µε το Ν. ∆ 1599/66  «  Περί ατοµικής ευθύνης   ότι  δεν  χρησιµοποιήθηκε  το
µηχάνηµα  σε περιοχές  όπου έχει  εντοπισθεί ο  επιβλαβής οργανισµός καραντίνας  Ceratocystis  

platani» 

7. Παραστατικό πληρωµής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020 ή Βεβαίωση καταβολής Τελών
Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020 

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς δεν προσκοµίζουν έγγραφα
διότι δεν απαιτούνται.    
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης
που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος
VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: 

βάσει τιµής
Η προσφορά θα δίνεται λαµβάνοντας υπόψη τους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 και τον ενδεικτικό
προϋπολογισµό. 

Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιµισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται
αριθµητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν
προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή επί του προϋπολογισµού της
µελέτης. Προσφορές που θα φέρουν τιµές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό της µελέτης  του
µηχανήµατος, κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται���

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών   
∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί  
∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Α & Β της
∆ιακήρυξης.
Η προσφορά θα δίνεται λαµβάνοντας υπόψη τους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 λαµβάνοντας υπόψη τη θέση
ευθύνης και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή επί του προϋπολογισµού. 

Προσφορές που θα φέρουν τιµές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό κρίνονται απαράδεκτες
και απορρίπτονται. 
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5 είτε (α) 

µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
(Ταχυδροµική διεύθυνση: Τέρµα Οµόνοιας, ΤΚ 62125, Σέρρες). Σε περίπτωση ταχυδροµικής
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αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το
αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆ε θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά
του ............... 

για την προµήθεια/υπηρεσία: «  Αντιπυρική   Προστασία   και οδοποιίας - Συντήρηση
δασικού οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  Σερρών  έτους 2021

µε τη  µίσθωση  ενός (1)  ∆ιαµορφωτή γαιών  (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 ΗΡ και άνω » 

µε αναθέτουσα αρχή  ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – Α.∆.Μ.Θ
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών  15-06 -2021

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (µεµονωµένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 2.4.3  

!) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
γ) 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, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
του άρθρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 
2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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. 
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
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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. 

2.4.3   Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν: 

α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συµπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
διακήρυξης (Παράρτηµα ΣΤ). 

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

2.4.4  Φάκελος  « Τεχνική Προσφορά » 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις  απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήµατος   Α της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα
µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.

  

Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει:  
1. Φωτοαντίγραφο της άδειας του µηχανήµατος. 
2. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ηµέρα της

δηµοπρασίας. Tο φωτοαντίγραφο γίνεται δεκτό εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών

3. Σε περίπτωση που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος θα πρέπει να
υποβληθεί µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν
αναφέρονται στην άδεια. 

4. Για τον   χειριστή Άδεια Χειριστή  Μηχανηµάτων  έργου . 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «Περί ατοµικής ευθύνης κ.λ.π. συνεργείου-µηχανουργείου
επισκευών» στην οποία θα φαίνεται η χρονολογία της τελευταίας γενικής επισκευής του κινητήρα
κλπ. 

6. ∆ήλωση σύµφωνα µε το Ν.∆1599/66 ¨περί ατοµικής ευθύνης¨ ότι δεν χρησιµοποιήθηκε το
µηχάνηµα σε περιοχές οπού έχει εντοπισθεί ο επιβλαβής οργανισµός καραντίνας Ceratocystis 

platani. 
7. ���������
���	���������� �!���	��"���������#�$�#���%�%���&�'�(��	����'#�������� �!���	��"����

�����#�$�#���%�%
Σε περίπτωση που η άδεια του µηχανήµατος έργου δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του προσφέροντα, 

πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισµού, υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του µηχανήµατος έργου, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι θα παρέχει το µηχάνηµα έργου στον προσφέροντα για την συντήρηση
βατότητας δασικού οδικού δικτύου της  αντιπυρικής περιόδου  έτους 2021, για τη διαδροµή – θέση
ευθύνης της προσφοράς του.�
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2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιµής.  
Υπόδειγµα της Οικονοµικής Προσφοράς  υπάρχει στο Παράρτηµα ∆ . 

Η προσφορά θα δίνεται λαµβάνοντας υπόψη τον  ΠΙΝΑΚΑ 1 και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιµισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται
αριθµητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν
προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή επί του προϋπολογισµού της
µελέτης. Προσφορές που θα φέρουν τιµές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό της µελέτης, 
κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 

µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτηµα Α της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα ΕΞΙ (6) 

ΜΗΝΕΣ από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και
την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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 , 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. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
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τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, 2.4.4 

(Περιεχόµενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 1.5 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 ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών
της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης. 
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία
των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση
των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 

ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται
σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους
συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 

µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά
την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες
προσφορές.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας  
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης , τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, τα
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκοµισθεί τα  παραπάνω  δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει   εντός  προθεσµίας  των 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.  
Όσοι δεν  έχουν αποκλειστεί  οριστικά  λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν. 
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης
της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆.,  
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ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές),   
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού στο οποίο  αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόµενα στην παρ.2 του  άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και τη διαβίβαση του φακέλου στη
Προϊσταµένη Αρχή  για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η Προϊσταµένη  αρχή  κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν
έχει  αποκλειστεί  οριστικά , σύµφωνα  µε το άρθρο  105 του ν. 4412/2016,  εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον
κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο του οψιγενείς µεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης  κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση.  

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος  και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον
προσφέροντα που υπέβαλλε τη 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. 

�
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3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα  η  από την συντέλεση της παράλειψης . Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή την αποστολή της  πρόσκλησης κατά
περίπτωση  µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής
των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 

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. 

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 ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης. 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. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
        Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλο ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από
γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας . Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο
µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Γ της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016. 

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

συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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, 
εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

      Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει , οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός
Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία
∆εν προβλέπεται υπεργολαβία.  
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4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 

Επισηµαίνεται, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016, η
δυνατότητα της αναθέτουσας Αρχής να τροποποιήσει την αρχική σύµβαση χωρίς νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, όταν παραστεί η ανάγκη λόγω µη προγραµµατισµένων - έκτακτων εργασιών
πυροπροστασίας  και µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται η συνολική φύση της σύµβασης.  
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

�
�
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των εργασιών.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωµή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες
κρατήσεις: [αναφέρονται από την Α.Α. κατά περίπτωση οι νόµιµες κρατήσεις]. 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ
969/22.03.2017 τεύχος Β')

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρ����������

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, εφόσον κάποιο µηχάνηµα, µετά την υπογραφή της σύµβασης, δε διατεθεί καθόλου ή
διατεθεί αλλά δεν πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν φροντίσει για
τη συµµόρφωση του µηχανήµατος ή αντικατάστασή του, µετά από έλεγχο της επιτροπής και τη ρητή - 

έγγραφη εντολή που του δοθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.    

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του
αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
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5.2.2.  Αν ο Ανάδοχος  ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις και στις εντολές της
Υπηρεσίας, µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής
αξίας της  των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανήµατος  που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.  

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται ως το γινόµενο των: 1)το σύνολο των υλοποιηθεισών ωρών
λειτουργίας κατά το πέρας της σύµβασης, από όλα τα µηχανήµατα (οµοειδούς εργασίας) και 2) της
τιµής µονάδος / ώρα του µηχανήµατος κατά την προσφορά.   

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης των εργασιών συντήρησης
βατότητας- πυροπροστασίας, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα µέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να  εκτελεί τις εργασίες συντήρησης βατότητας του δασικού δικτύου
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) 

µήνες από την εποµένη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να εκτελεστούν- παραδοθούν οι εργασίες
συντήρησης βατότητας – πυροπροστασίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των εργασιών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα Ε της παρούσας (σχέδιο σύµβασης). 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον
το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε
µακροσκοπικό έλεγχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό
– οριστικό- παραλαβής της εργασίας µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των εργασιών) σύµφωνα µε την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους. 
Εργασίες που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέες µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση
τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται
για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή
αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε
περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσµα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα
αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
6.2.2. Η παραλαβή των εργασιών  και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται µέσα στους κατωτέρω καθοριζόµενους χρόνους:  
Η έναρξη και το πέρας των εργασιών συντήρησης βατότητας θα γίνεται µε γραπτή ή προφορική εντολή
από την Επιτροπή Παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των
µηχανηµάτων, τα µηχανήµατα, και ο συντονιστής, θα βρίσκονται το αργότερο σε 2 ώρες στη θέση
εργασίας, µετά από σχετική εντολή.  
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Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρείται µαζί µε την κάρτα εργασίας και ηµερολόγιο
καθηµερινά και µε ευθύνη του αναδόχου περιέρχεται στο ∆ασαρχείο το αργότερο έως την µεθεπόµενη
από την ηµέρα στην οποία αναφέρεται.  Στο ηµερολόγιο καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που
αφορούν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα καθώς και τις ώρες
έναρξης και λήξης των εργασιών συντήρησης βατότητας. 
Το ηµερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των µηχανηµάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για
την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών .  

Το ηµερολόγιο υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής και σύµφωνα µε αυτό, συντάσσεται το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών.  

Αν η παραλαβή των εργασιών  και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την
υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά (αποτέλεσµα εργασίας µηχανηµάτων) αποδεικτικό
προσκόµισης τούτων. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος
και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη
σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου
στο εξωτερικό

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών
(αποτέλεσµα εργασία µηχανηµάτων), 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. 

6.4.2. 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 ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν (επανεκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της υπηρεσίας) γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 

του ν. 4412/2016. 
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6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας  
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6.7 Αναπροσαρµογή τιµής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης (Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  

∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021   µε τη  µίσθωση  ενός (1)  ∆ιαµορφωτή γαιών  (GRADER) µε
ιπποδύναµη 150 ΗΡ και άνω ») 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα συντάσσεται προκειµένου το ∆ασαρχείο Σερρών να προβεί στη µίσθωση

µηχανηµάτων έργου για συντήρηση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής του
∆ασαρχείου Σερρών για την αντιπυρική περίοδο 2021. Επίσης θα προβεί στη συντήρηση
αντιπυρικών  ζωνών πυροπροστασίας και αποκαταστάσεις οδών πρόσβασης προς τις δασικές
εκτάσεις. Αφορά  εργασίες εκσκαφής χαλαρών εδαφών, καθαρισµός και µόρφωσης τάφρου
τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος,  άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος, καθαρισµός
πρανών ανοιχτών εκσκαφών και κάθε είδους εργασία απαιτούµενη για την καλύτερη βατότητα. 

Οι  εργασίες της µίσθωσης µηχανηµάτων  κρίνονται  απαραίτητες λαµβάνοντας υπόψη τα
παρακάτω : 

• Η περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου Σερρών έχει έντονο ανάγλυφο στον ορεινό όγκο, µεγάλο
πλήθος και έκταση δασικού οδικού δικτύου και απαιτείται εξασφάλιση πρόσβασης  σε καίρια
σηµεία

• το δασικό δίκτυο λόγω των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων παρουσιάζει σηµαντικές
φθορές οι οποίες απαιτούν άµεση αποκατάσταση

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα και µε επιµέλεια σε συνεργασία µε την Υπηρεσία µας. 
Οι παρεµβάσεις αφορούν υφιστάµενους δασικούς δρόµους στις περιοχές ∆ηµόσιο ∆άσος
συµπλεγµάτων  Λαϊλιά – Άνω Βροντού –Ξηρότοπου – Ορεινής – Ελαιώνα & ����)
�� 	����* 	�	�����
����#)���+������,

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. 
Σε περίπτωση µη απασχόλησης ο ανάδοχος δε δικαιούται καµία αποζηµίωση. 

Προϋπόθεση απασχόλησης των µηχανηµάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η
νόµιµη κυκλοφορία τους. Υπεύθυνοι για τη  νόµιµη κυκλοφορία είναι µόνο οι κάτοχοι των
µηχανηµάτων έργου. Σε περίπτωση ζηµιών ή οποιουδήποτε ατυχήµατος  ο ιδιοκτήτης  του
µισθωµένου µηχανήµατος θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δε δικαιούται καµία αποζηµίωση. 

Επίσης σε περίπτωση ζηµιάς ή ατυχήµατος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του µηχανήµατος φέρει την
αποκλειστική ευθύνη. 

Στην προσφερόµενη τιµή  θα συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της µίσθωσης του µηχανήµατος
έργου καθώς και η δαπάνη του χειριστή. 

Η  κανονική ηµερήσια απασχόληση του µηχανήµατος,  ορίζεται  σε  οκτώ (8) ώρες,  το οποίο
µπορεί  να  αυξηθεί  σε δέκα (10) ώρες µε απόφαση  της υπηρεσίας.   
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Το  µηχάνηµα  που θα µισθωθεί  θα εργασθεί  εντός των δασών και δασικών εκτάσεων των
παρακάτω  περιοχών του ∆ασαρχείου Σερρών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
∆ηµόσιο ∆άσος: 

                                    ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ : 1.   ΛΑΪΛΙΑ  

                 2.   ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ  

                                             3.   ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ-ΕΛΑΙΩΝΑ
4.�ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε.Κ.Π.)

Το µηχανήµα έργου που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες ανά δασική περιοχή φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ
Σ (Από 140 ΗΡ
και άνω)

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ (Από 150 

ΗΡ και άνω)

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

(Από 70 ΗΡ και
άνω) ή

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ
έως 140 ΗΡ

∆ηµόσιο ∆άσος :  
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ:                             

1. ΛΑΪΛΙΑ –                                       

2. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ -                           

3. ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ-

ΕΛΑΙΩΝΑ

 1  

    

ΣΥΝΟΛΟ  1  

Τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά του  παραπάνω µηχανήµατος  περιλαµβάνονται στις
εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. Ο βοηθητικός εξοπλισµός, οι όροι και οι προϋποθέσεις
λειτουργίας τους αναφέρονται παρακάτω καθώς και στο Τιµολόγιο της Υπηρεσίας και στην
Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
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• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης. 
• Περιστρεφόµενο φάρο. 

• Καλή κατάσταση ελαστικών. 

• Προβολείς εργασίας (εµπρός  - πίσω). 

• Γιλέκο  ασφαλείας φωσφορούχο. 
�
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Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα καλυφθεί από πιστώσεις
του  Ειδικού  Φορέα ∆ασών του Πράσινου  Ταµείου έτους 2021.
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ �
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ �
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο Ισοπεδωτής – ∆ιαµορφωτής Γαιών (γκρέιντερ)  επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να έχει τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ - ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ ΓΑΙΩΝ
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως ∆ιαµορφωτής ή Ισοπεδωτής Γαιών  στην

άδεια Μηχανήµατος Έργου. 

2. Με υδραυλικό σύστηµα χειρισµού και  σύστηµα προώθησης (µπροστινό  µαχαίρι ) 
3. Εξοφληµένα τέλη χρήσεις περιόδου 2020 . 

4. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του µηχανήµατος να είναι 150 ίππους (ΗΡ) και άνω.    

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης
περιόδου 2020 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωµής.                                                     
                                                                                        

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)                                                                          
(Από 150 ΗΡ και άνω)�
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

∆εν 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 µονάδος 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., 

σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, 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, 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. 

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 ή άλλου
εξοπλισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης, µέσα στις οποίες
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η
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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 δηµοπράτησης, 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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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟΑ-1: ΜΙΣΘΩΣΗ  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)    

Υποχρεωτικά Παρελκόµενα Μηχανήµατος
Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή

Στην   τιµή   µονάδος   του   παρόντος    άρθρου   περιλαµβάνεται η  πλήρης αποζηµίωση για τα
παρακάτω : 

Την  εργασία (απασχόληση  του  µηχανήµατος και του  χειριστού  του)  για   εκτέλεση   

εργασιών  αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας, στους δασικούς δρόµους των περιοχών όπως
αναφέρονται στους Πίνακες 1 & 2, σύµφωνα µε την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική
περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π., 

του Αναδόχου υποχρεουµένου να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς
χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη
απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον
εφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π.  

Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται
αυτός που αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών µετά από εντολή της Υπηρεσίας και
περατώνεται αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών µετά από την άρση της εντολής της
Υπηρεσίας. 
Σε αυτό το χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνονται η εκτέλεση των εργασιών πυροπροστασίας. 
∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. 
Σε περίπτωση µη απασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. 

Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µόνο από
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους
ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη και έντεχνη
εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.  
(Τιµή για 1 ώρα εργασίας διαµορφωτή γαιών (γκρέιντερ), περιλαµβανοµένων όλων των
δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης) 
∆ιαµορφωτής Γαιών (γκρέιντερ) ισχύος από 150 ΗΡ και άνω
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα Πέντε
 (Αριθµητικά):   45,00
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ποσότητα
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ / ΩΡΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆απάνη
(ΕΥΡΩ)

  ∆ηµόσιο ∆άσος : ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ : 1. ΛΑΪΛΙΑ – 2. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ – 3.ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ – 

ΟΡΕΙΝΗΣ – ΕΛΑΙΩΝΑ 4. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε.Κ.Π.) 

1 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Από 150 ΗΡ και άνω) 

1 45,00 
(περίπου)            

358,42 
16.129,03

ΣΥΝΟΛΟ 16.129,03

ΦΠΑ 24 % 3870,97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων «Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας
- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021   µε τη  µίσθωση  ενός (1)  

∆ιαµορφωτή γαιών  (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 ΗΡ και άνω» 

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο

Η συγγραφή αυτή αφορά τη µίσθωση µηχανήµατος  έργου για συντήρηση βατότητας του
δασικού οδικού δικτύου των περιοχών ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΑΣΟΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ: ΛΑΪΛΙΑ –

ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ – ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ – ΟΡΕΙΝΗΣ –ΕΛΑΙΩΝΑ& ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε.Κ.Π.)  του ∆ασαρχείου Σερρών για την αντιπυρική περίοδο
2021. Επίσης θα προβεί στη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών πυροπροστασίας και
αποκαταστάσεις οδών πρόσβασης προς τις δασικές εκτάσεις. Αφορά  εργασίες εκσκαφής
χαλαρών εδαφών, καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος,  
άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος, καθαρισµός πρανών ανοιχτών εκσκαφών και κάθε
είδους εργασία απαιτούµενη για την καλύτερη βατότητα. 

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και
τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση µη απασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. ∆εν
περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. 
Προϋπόθεση απασχόλησης του  µηχανήµατος  αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η
νόµιµη κυκλοφορία τους.  
Υπεύθυνοι για τη  νόµιµη κυκλοφορία είναι µόνο ο κάτοχος του µηχανήµατος  έργου. Σε
περίπτωση ζηµιών ή οποιουδήποτε ατυχήµατος  ο ιδιοκτήτης  του µισθωµένου µηχανήµατος
θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. Επίσης σε περίπτωση
ζηµιάς ή ατυχήµατος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του µηχανήµατος φέρει την αποκλειστική
ευθύνη. 

 H συνολική δαπάνη των ανωτέρω ενεργειών ανέρχεται στο ποσόν των 20.000,00 €

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Ειδικού Φορέα
∆ασών του Πράσινου  Ταµείου έτους  2021. 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις

Η  µίσθωση µηχανήµατος µε χειριστή θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. 

Η διαδικασία θα διέπεται από τις διατάξεις : 
• Το Π.∆. 541/1978 όπως ισχύει σήµερα. 

• To Π.∆ 437/81 όπως ισχύει, σήµερα. 

• Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”, όπως ισχύει. 
• Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει. 
• Ο Ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως
ισχύει. 
• Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν σήµερα. 
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• Ο Ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  
• Το Π.∆. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

• Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

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

• Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων». 

• Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. ∆.Μ.Η.∆. «∆ιενέργεια 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). 

• Ο 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». 

• Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
• Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
• Ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισµών συµµετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα». 

• Ο Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

• Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  
• Το Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”. 

• Ο Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί
προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την
ερµηνεία του. 

• Το Π.∆. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.   
• Ν. 4605/2019 (Α΄52) « Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας  µε την οδηγία  (ΕΕ)  2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ………. – Μέτρα  για την επιτάχυνση  του Έργου του Υπουργείου  

Οικονοµίας  και Ανάπτυξης  και άλλες διατάξεις ». 

Επίσης  λήφθηκε υπόψη και η αριθµ. 40/2015 ΠΡΑΞΗ  ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ, σύµφωνα µε
την οποία «ερείδονται επί µικτών συµβάσεων µίσθωσης οχήµατος και παροχής υπηρεσιών
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οδηγού - χειριστού αυτών, ο προέχων χαρακτήρας των οποίων είναι αυτός της µίσθωσης, 
για την οποία (µίσθωση) εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις περί προµηθειών».

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες 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.∆., 

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�
�
Άρθρο 3

ο
- Εκτέλεση σύµβασης

Η  µίσθωση µηχανήµατος µε χειριστή θα εκτελεστεί τµηµατικά και όποτε προκύπτει ανάγκη
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η
διάρκεια ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) µηνών από την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης. 
Άρθρο 4ο – Εγγυήσεις Συµµετοχής
Α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
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

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου θα δίνονται:  
• Φωτοαντίγραφο της άδειας του µηχανήµατος. 
• Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ηµέρα της
δηµοπρασίας και να έχει επικυρωθεί αρµοδίως από συµβολαιογράφο ή δικηγόρο ή απλό
φωτοαντίγραφο άνευ επικύρωσής του, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά του και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

• Σε περίπτωση που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος θα πρέπει
να υποβληθεί µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν
αναφέρονται στην άδεια.  

8. Παραστατικό πληρωµής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020 ή Βεβαίωση καταβολής Τελών
Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020 
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• Για τον χειριστή πρωτότυπη Άδεια Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου η οποία θα αντικατασταθεί
µε ακριβές φωτοαντίγραφο. 

•   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «Περί ατοµικής ευθύνης κ.λ.π. συνεργείου- µηχανουργείου
επισκευών» στην οποία θα φαίνεται η χρονολογία της τελευταίας γενικής επισκευής του κινητήρα
κλπ.  

• ∆ήλωση σύµφωνα µε το Ν.∆1599/66 ΄΄περί ατοµικής ευθύνης΄΄ ότι δεν χρησιµοποιήθηκε το
µηχάνηµα σε περιοχές οπού έχει εντοπισθεί ο επιβλαβής οργανισµός καραντίνας Ceratocystis platani.  

Άρθρο 6ο – Οικονοµικά  Στοιχεία Προσφορών
Η προσφορά θα δίνεται λαµβάνοντας υπόψη τον  ΠΙΝΑΚΑ 1 & 2 µε τη θέση ευθύνης και
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό.

Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιµισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται
αριθµητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά µηχάνηµα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που
θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή επί του προϋπολογισµού της µελέτης. Προσφορές που θα
φέρουν τιµές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό της µελέτης ανά µηχάνηµα,  κρίνονται
απαράδεκτες και απορρίπτονται.  
Εάν η προσφερόµενη τιµή του µειοδότη (οικονοµικού φορέα) είναι µικρότερη από την αρχική
τιµή µονάδος, όπως αυτή ορίζεται στο τιµολόγιο της Μελέτης και προκειµένου να επιτευχθεί η
µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της χορηγηθείσας πίστωσης δεδοµένων των αυξηµένων αναγκών
συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών , τότε η επιτροπή εισηγείται ( µε
το πρακτικό που συντάσσει) την αύξηση της ποσότητας των ωρών εργασίας του µηχανήµατος
µέχρι του συνολικού ποσού της παρούσης δαπάνης (ήτοι 23.000,00 Ευρώ µε το Φ.Π.Α) η οποία
αύξηση της ποσότητας δεν, µπορεί, σε κάθε περίπτωση να ξεπερνάει το 30% της αρχικής
ποσότητας, σύµφωνα µε της διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105 του Ν.4412/16 όπως αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παρ.25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/ 2017 (ΦΕΚ 171

Α / 
13-11-2017). 

Άρθρο 7ο  - Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει µέρος στο διαγωνισµό δεσµεύουν τους
συµµετέχοντες για έξι (6 µήνες) από την ηµέρα του διαγωνισµού. 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 φoρείς. 
Άρθρο  8ο - Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης
1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της
σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη
εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, 
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 2.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 αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται
εφόσον κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύµβαση.  

4.Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 5.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 ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 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. 

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 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 ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) µηνών 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. 
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Ο κάθε ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ 1 & 2, µε τη θέση ευθύνης , 
τον ενδεικτικό 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. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε
µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την
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ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε
φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
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. 

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 – αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, 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 θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά 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 που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής
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, 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 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 από την Υπηρεσία µας προς τον προµηθευτή θα
γίνει αµέσως µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, 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
• Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρείται ηµερήσιο δελτίο Εργασίας
µηχανήµατος καθηµερινά µε ευθύνη του αναδόχου και περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
το αργότερο έως την µεθεπόµενη από την ηµέρα στην οποία αναφέρεται. Στο ηµερήσιο δελτίο
Εργασίας µηχανήµατος  καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις καιρικές
συνθήκες που επικρατούν, το χρησιµοποιούµενο  µηχάνηµα καθώς και τις ώρες έναρξης και
λήξης των εργασιών συντήρησης βατότητας. 
• Το ηµερήσιο δελτίο Εργασίας µηχανήµατος υπογράφεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής, όπως αυτοί θα οριστούν µε σχετική απόφαση  

• Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης του
µηχανήµατος.  
• Το ηµερήσιο δελτίο Εργασίας µηχανήµατος και οι ώρες απασχόλησης του µηχανήµατος
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών.  

• Η Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί, έχοντας υπόψη τα ηµερήσια δελτία Εργασίας
µηχανήµατος , θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών.  

• Το µηχάνηµα πρέπει να πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής.  
• Εάν κάποιο µηχάνηµα, µετά την υπογραφή της σύµβασης, δεν διατεθεί καθόλου ή διατεθεί
αλλά δεν πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη
συµµόρφωση του µηχανήµατος ή αντικατάστασή του, µετά από έλεγχο της επιτροπής και τη
ρητή - έγγραφη εντολή που δόθηκε στον ανάδοχο, θα επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση
µε το άθροισµα: της αξίας των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανήµατος
οι οποίες υπολογίζονται ως το γινόµενο των : 1)το σύνολο των υλοποιηθεισών ωρών
λειτουργίας κατά το πέρας της σύµβασης, από όλα τα µηχανήµατα (οµοειδούς εργασίας) και 2) 

της τιµής µονάδος / ώρα του µηχανήµατος κατά την προσφορά.  

• Εάν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιβάλλεται η άµεση αντικατάσταση µηχανήµατος του
έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύµατος, αυτό µπορεί να γίνει, µετά την υποβολή σχετικής
αίτησης  αναφερόµενης στους λόγους και η οποία θα συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας
του νέου µηχανήµατος, µαζί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα
αναγράφεται ότι:  
α) το νέο µηχάνηµα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού µηχανήµατος και είναι
ισοδύναµό του. β) θα υπόκειται σε έλεγχο, όπως το αρχικό µηχάνηµα που αντικαθιστά. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει ένα Συντονιστή για την εκτέλεση της σύµβασης. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή
(αριθµούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεοµοιότυπου (ΦΑΞ). Ο συγκεκριµένος πρέπει
να εξασφαλίζει τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας µε την υπηρεσία.  

• Η έναρξη και το πέρας των εργασιών συντήρησης βατότητας θα γίνεται µε γραπτή ή
προφορική εντολή από την Επιτροπή παρακολούθησης και Παραλαβής. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των µηχανηµάτων, τα µηχανήµατα, και ο
συντονιστής, θα βρίσκονται το αργότερο σε 2 ώρες στην θέση εργασίας, µετά από σχετική
εντολή.  

• Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε την εκτίµηση της, να χρησιµοποιεί τα
µηχανήµατα του αναδόχου για την συντήρηση βατότητας όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο, 

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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δύναται, πέρα από την επιβολή των



�

����������

κυρώσεων, να προβαίνει σε εργασίες συντήρησης βατότητας µε µισθωµένα µηχανήµατα
στις περιοχές δράσεις που αναφέρονται στη σύµβαση του Αναδόχου για την αντιµετώπιση
των άµεσων αναγκών.
• 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.  

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα  θα
εφαρµόζονται σε βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 203 του
Ν.4412/2016).  

• 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.  Το  µηχάνηµα  που θα απασχοληθεί  θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο, να έχουν
πληρωµένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και ο χειριστής  να έχει  τα απαραίτητα τυπικά
προσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.π) και να είναι ασφαλισµένος  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.�
Σέρρες27/05 /2021 
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� Με Εντολή Συντονιστή  Α.∆.Μ-Θ 
Η Αναπληρώτρια προϊσταµένη του 

∆ασαρχείου Σερρών 
 

 Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών (Αντιπυρικής  Προστασίας  και
οδοποιίας - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021 µε τη 
µίσθωση ενός (1) ∆ιαµορφωτή γαιών (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 HP και άνω) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ�

«Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - 
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  
Σερρών έτους 2021 µε την  µίσθωση ενός (1) 

διαµορφωτή γαιών (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 HP 
και άνω » 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

�

«Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - 
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  

∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021 µε την  
µίσθωση ενός (1) διαµορφωτή γαιών (GRADER) 

µε ιπποδύναµη 150 HP και άνω » 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΣΩΝ :�"#2H,+�2&%& �=��,&I,6&�J

��&$.��/0$%0#�JG��K)/0%0H0#�J�0/+6$)"�J�+,&6.$&�
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ�
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ�

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΜΙΣΘΩΣΗ  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)    �
Υποχρεωτικά Παρελκόµενα Μηχανήµατος�
Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή�
Στην τιµή µονάδος του παρόντος  άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα παρακάτω:�
Την  εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση  πυροπροστασίας, στους 
δασικούς δρόµους των περιοχών όπως αναφέρονται στους Πίνακες 1 & 2, σύµφωνα µε την συγγραφή 
υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π., του 
Αναδόχου υποχρεουµένου να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του µηχανήµατος, 
εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση 
λιπαντικών κ.λ.π.  
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή,  για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει 
µε την παρουσία των χειριστών µετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός ο χρόνος µε την 
αποχώρηση αυτών µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.�
Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνονται η εκτέλεση των εργασιών πυροπροστασίας.�
∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής.
Σε περίπτωση µη απασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση.�
Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µόνο από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. �
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόµα και αν δεν 
αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη και έντεχνη εργασία σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης. �
(Τιµή για 1 ώρα εργασίας διαµορφωτή γαιών (γκρέιντερ), περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, 
που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης)�
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∆ιαµορφωτής Γαιών (γκρέιντερ) ισχύος από 150 ΗΡ και άνω�
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): �
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��6�6�-"����7�;)$��#�;/�'��	��«Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - Συντήρηση δασικού 
οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021 µε την  µίσθωση ενός (1) διαµορφωτή γαιών 

(GRADER) µε ιπποδύναµη 150 HP και άνω »�

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

– ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
 

 Σέρρες             -   -2021   
  
 Αριθ. Πρωτ:   

ΣΧΕ∆ΙΟ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  
Σερρών έτους 2021 µε την  µίσθωση ενός (1) διαµορφωτή γαιών (GRADER) µε 

ιπποδύναµη 150 HP και άνω» 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΣΩΝ : ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ: 1. ΛΑΪΛΙΑ –2. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ – 3. ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ – 
ΟΡΕΙΝΗΣ – ΕΛΑΙΩΝΑ 4.�ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε.Κ.Π.) 
Ποσού (19.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

Στη  Σέρρες , σήµερα …………. 2021.  ηµέρα ……….     οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι : 
    1 Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου µε την ιδιότητα του  προϊσταµένου του ∆ασαρχείου Σερρών 

2. ……………………………………………. µε έδρα τα ................... (ΑΦΜ ..................) ανάδοχος της 
�����9�#���"� ������
«Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας - Συντήρησης δασικού οδικού 
δικτύου  ∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021 µε την  µίσθωση ενός (1) διαµορφωτή γαιών 

(GRADER) µε ιπποδύναµη 150 HP και άνω» 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΣΩΝ :� ;8"�>�?"���� . ΛΑΪΛΙΑ –2. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ – 3. ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ – ΟΡΕΙΝΗΣ – 
ΕΛΑΙΩΝΑ 4. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε.Κ.Π.) 
συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα : 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, αναθέτει στον προµηθευτή, για λογαριασµό του ∆ασαρχείου Σερρών, 
έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
3. Την ανάγκη του ∆ασαρχείου Σερρών για την ανωτέρω προµήθεια/υπηρεσία 
4. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

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

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποήθηκε και ισχύει  
6. Τη σχετική Μελέτη που συνέταξε το ∆ασαρχείο Σερρών και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ.                  

Πρωτ :2281/05-03-2021 Απόφαση ∆/νσης ∆ασών Σερρών 
7. Το από …………………. πρωτογενές αίτηµα του ΚΗΜ∆ΗΣ που έλαβε Α∆ΑΜ ...................... 

      8. Την αριθµ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/36806/1151/15-04-2021(Α∆Α : 6ΣΝΛ4653Π8-4ΟΨ)απόφαση του Υ.Π.ΕΝ «Έγκριση δέσµευσης 
και διάθεση πίστωσης των ∆ασικών       Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων  για την 
υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαµβάνονται στα 
εγκεκριµένα«Προγράµµατα δασικών δραστηριοτήτων για χρηµατοδότηση από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών 
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2021» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου 
έτους 2021. 
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9.  Την αριθµ7756/11-06- 2020 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Σερρών  για την έγκριση εκτέλεσης  της 
προµήθειας/υπηρεσίας µε συνοπτικό διαγωνισµό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµό των 
όρων για την διενέργεια του διαγωνισµού  για την προµήθεια/υπηρεσία «Αντιπυρική  Προστασία  και 
οδοποιία - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021µε την  µίσθωση 
ενός (1) διααµορφωτή γαιών (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 HP και άνω »    
10. Την αριθµ. Πρωτ-2021 προκήρυξη διακήρυξης  
11. Την αριθµ. Πρωτ Πρωτ2021  διακήρυξη  
12. Τα Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
13. Την αριθµ. ................. απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
14. Την αριθ......................... Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  
15. Tην αριθµ. ................... απόφαση της ∆/νσης ∆ασών …………… για την έγκριση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού, που έλαβε Α∆Α ............... 
16. Tην αριθµ. .................. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ......................... ποσού  

..................... € 
Αναθέτει στο δεύτερο  την παρακάτω  προµήθεια/Υπηρεσία ως εξής: 

Η παραλαβή της προµήθειας (ΜΙΣΘΩΣΗ)  θα γίνει από την επιτροπή Παρακολούθησης  καί 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 ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) µήνες από την εποµένη ηµέρα υπογραφής της 
παρούσας σύµβασης, δηλαδή έως την -2021. 
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόµενων από τη σύµβαση υποχρεώσεων που θα 
του ζητηθούν. 
Σε περίπτωση µη απασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. ∆εν περιλαµβάνονται 
γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής.   ∆εν οφείλεται στον Ανάδοχο καµία αποζηµίωση για οποιοδήποτε 
ποσοστό της σύµβασης που πιθανόν να µην εκτελεστεί, εάν αυτό είναι αποτέλεσµα ευνοϊκών καιρικών 
συνθηκών. 
Προϋπόθεση απασχόλησης των µηχανηµάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόµιµη κυκλοφορία 
τους. Υπεύθυνοι για την νόµιµη κυκλοφορία είναι µόνο οι κάτοχοι των µηχανηµάτων έργου.       
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. Όλα τα µηχανήµατα που θα απασχοληθούν  στην συντήρηση του 
δασικού οδικού δικτύου θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα, να έχουν πληρωµένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας 
και οι χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.π) και να είναι ασφαλισµένοι 
στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος. 
Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε την εκτίµηση της, να χρησιµοποιεί τα µηχανήµατα του αναδόχου 
για την συντήρηση βατότητας όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο, 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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δύναται, πέρα από την επιβολή των κυρώσεων, να προβαίνει σε εργασίες 
συντήρησης βατότητας µε µισθωµένα µηχανήµατα στις περιοχές δράσεις που αναφέρονται στη σύµβαση του 
Αναδόχου για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών. 
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. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, µε 
ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στην συντήρηση του δασικού οδικού 
δικτύου, θα εφαρµόζονται σε βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 
Πέραν των προαναφερόµενων 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. 
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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 λόγω 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 διαβάστηκε υπογράφεται σε 4 
αντίγραφα από τους συµβαλλόµενους ως εξής 
Η Αναπληρώτρια προϊσταµένη                                             Ο Ανάδοχος 
του ∆ασαρχείου Σερρών                                                                                                                                                      

                                 
  Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου 
∆ασολόγος µε Α’ βαθµό                                               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
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Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου των
∆ηµοσίων δασών, συµπλεγµάτων   

1. Λαϊλιά , 

 2.Άνω Βροντού και  
3. Ξηροτόπου, Ορεινής , Ελαιώνα. 
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