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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ 
TH ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΓΟΤΜΔΝΙΑ ΔΣΟΤ 2021». 

 

Σν Γαζαξρείν Γνπκέληζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. Σνλ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 87), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σνλ Π.Γ. 142/10 «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο» (ΦΔΚ Α΄ 235), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.. 

3. Σνλ Ν.3871/10 (ΦΔΚ Α' 141) πεξί «Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επζχλεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

4. Σνλ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σνλ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη δε  ηα 
άξζξα 118 θαη 120, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλκε ηνλ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/09-03-2021) 

«Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

6. Σν Π.Γ. 437/81To Π.Γ 437/81 φπσο ηζρχεη, ζήκεξα. 
7. ΣνλΝ.4727/2020  (ΦΔΚ 184 Α/23-09-2020)«Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024)- Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο»(Κεθάιαην ΙΑ  

Ψεθηαθή Γηαθάλεηα- Πξφγξακκα Γηαχγεηα, άξζξα 75-83). 

8. Σν άξζξν 64 ηνπ  Ν. 4172/13 (ΦΔΚ Α' 167/23-07-2013)  «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

9. Σν Π.Γ. 54/2018 (ΦΔΚ Α’ 103/13-06-2018) «Οξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο». 

10. Σν Π.Γ.80/2016 Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο (Φ.Δ.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 

11. Σν Π.Γ. 28/2015 (Α΄34) Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία 
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12. Σελ Τ.Α. 5143/2014 (ΦΔΚ Β' 3335) «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, παξαθξάηεζεο θαη 

απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη πιένλ ζε 0,07%,  θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο, πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ, θάζε αξρηθήο, ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο, κε θαζαξή αμία άλσ ησλ 

ρηιίσλ (1.000) επξψ πξν ΦΠΑ. 

13. Σελ ΤΑ 57654/22-5-2017 (ΦΔΚ 1781/Β’/23.5.2017) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

14. Σελ Κ.Τ.Α.1191/14-3-2017 (ΦΔΚ Β’969/22-03-2017) «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016. 
15. Σελ απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξηζ. 14138/15-05-2017 (ΦΔΚ Σεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ./ 250/26-5-

2017 «Γηνξηζκφο ηνπ Ισάλλε άββα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, σο πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο»).  

16. Σελ απφθαζε πληνληζηή Α.Γ.Μ.-Θ. αξ. 35748/30-05-2017 (ΦΔΚ 1971 /Β΄/07-06-2017), κε ζέκα: 

«Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Με εληνιή πληνληζηή» 

ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο». 
17. Σελ αξηζ. 45338/15-4-2021 απφθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Κηιθίο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κειέηε 

πληήξεζεο Γαζηθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη Έξγσλ Πξνζηαζίαο δεκνζίσλ δαζψλ πεξηνρήο επζχλεο 

δαζαξρείνπ Γνπκέληζζαο έηνπο 2021. 
18. Σν αξ. πξση. 12749/2-11-2020 Υποβολή προγράμματος έργωμ και Εργασιώμ Δημόσιας και μη 

Δημόσιας δασοπομίας για το επόμεμο έτος (2021-πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 21REQ008928266)  

19. Σελ κε αξ. πξση. 50014/1544/24-5-2021 (ΑΓΑ: 92ΙΠ4653Π8-Γ5Π) Απφθαζε ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γαζηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΠΔΝ: "1ε Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ Οξίνπ 
Πιεξσκψλ ηεο ΑΔ 584 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2021 ζηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ", πνπ αθνξά ην ελάξηζκν έξγν: «2014Δ58400003 Αληηππξηθή 
πξνζηαζία δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (Π.Κ. 2001Δ08400000 Γηάλνημε - πληήξεζε - 

Βειηίσζε - Αζθαιηφζηξσζε Γαζηθψλ Γξφκσλ)», φπσο θαηαλεκήζεθε ζηελ ππεξεζία καο κε ηελ αξηζ. 
91930/31-5-2021 (ΑΓΑ: ΩΞΣΡΟΡ1Τ-7Ρ6) απφθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Κηιθίο γηα ην πνζφ ησλ 

7.138,00 €,  ΑΓΑΜ :21REQ008928419) . 

20. Σηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ «ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ 
ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ 

ΓΟΤΜΔΝΙΑ ΔΣΟΤ 2021», εγθξηλφκελεο κε ηελ παξνχζα. 
 

Αλαθνηλώλεη όηη: 

 
πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ (ππεξεζία) ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 

ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε «ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 

ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΓΟΤΜΔΝΙΑ ΔΣΟΤ 2021». 
Κξηηήξην αλάζεζεο : ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

 
Η χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα δύν κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 
Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιόγσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 7.138,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% (5.756,45 € άλεπ Φ.Π.Α.) 

 
Η παξνύζα Πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 

έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο αλάζεζεο θαη ππόθεηηαη ζηνπο παξαθάησ όξνπο θαη 
πξνϋπνζέζεηο : 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κε«ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ 

ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 

ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΓΟΤΜΔΝΙΑ ΔΣΟΤ 2021». 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλθαη ησλ φξσλ φισλ ησλ 

Παξαξηεκάησλ ηεο παξνχζαοθαη παξάιιεια λα απνδέρεηαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.  

 

CPV : [43210000-8]-Μεραλήκαηα ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη εηο δηπινύλ: 

 
Α) Φάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, κε ηα αθόινπζα: 

 
1) Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

δίρσο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία δειψλνληαη ηα θάησζη: 
 

α) Γελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 73 

παξ.1 ηνπ λ.4412/2016 
 (αθνξά ζηα θπζηθά πξφζσπα-κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Δηδηθφηεξα: 
 1) ζηηο ΔΠΔ, ΙΚΔ, ΟΔ, ΔΔ, ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

 2) ζηηο ΑΔ ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα 

νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 
εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο,  

 3) ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  
 4) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν) 

 

β) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο (άξζξν 73 παξ.2 λ.4412/2016). 
 

γ)Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, δελ έρεη ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, αιιά ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο) θαη δελ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (άξζξν 73 παξ.4 πεξ.β λ.4412/2016). 
 

δ)Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην (άξζξν 75 παξ.2 λ.441/2016). 
 

ε) Η πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ ππνςήθην αλάδνρν απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο  ηεο θαη γηα 180  

εκέξεο. 
 

ζη) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
 

2) εκεηώλεηαη όηη γηα όζα δειώζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ Τπεύζπλε Γήισζε ζα δεηεζεί ε 
πξνζθόκηζε ησλ αληίζηνηρσλ Γηθαηνινγεηηθώλ εληόο ηξηώλ εκεξώλ κόλν από ηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

Απόθαζεο Αλάζεζεο,  θαη ζπγθεθξηκέλα : 
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α) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή, ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο-  

ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα ηεο παξ.Α.1α 
(ελαιιαθηηθά  δπλαηή είλαη ε θαηάζεζε επηθαηξνπνηεκέλεο Τπεχζπλε δήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ Ν. 1599/1986- γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ζχκθσλα κε ην άξζξν 
79Α ηνπ λ.4412/2016), 

β)Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ζε ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο,  

 γ)Απνδεηθηηθό Δγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ελ ηζρύ. 
 δ)Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ.  

 
ε) Λνηπά δηθαηνινγεηηθά -λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη κόλν γηα ηα λνκηθά πξόζσπα-  

 
ηα λνκηθά πξόζσπα ζα πξέπεη πξφζζεηα λα ππνβάιινπλ φια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε 

ζύζηαζε θαη ε λόκηκε εθπξνζώπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαηά 

πεξίπησζε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο. 
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 
θνηλνπξαμία.  

πγθεθξηκέλα απαηηνύληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ : 

- ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
- ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, 

- ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θ.ι.π.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
- θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

 
i) Γηα ηηο Αλώλπκεο Δηαηξείεο, Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.), Ιδησηηθέο 
Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Ι.Κ.Δ.), Οκόξξπζκεο (Ο.Δ.) θαη Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείεο θαη γηα όζα 
λνκηθά πξόζσπα έρνπλ ππνρξέσζε αλαθνίλσζεο ζην ΓΔΜΗ σο αθνινχζσο 
 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο/αλαιπηηθήο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΜΗ- κε εκεξνκελία 
έθδνζεο εληφο ηειεπηαίσλ ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξψλ 
β. Γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ην ΓΔΜΗ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε ζηνηρεία 
θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο- κε εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

 
ii) ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηα, θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη 
λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 
απνθάζεηο ζπγθξόηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζώκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα), ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ όηη 
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δεκόζηα έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο θαη 
 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθά έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

αληίγξαθα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή ζε απιή θσηνηππία 

εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη επηπιένλ θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζην email ηνπ Σκήκαηνο Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γαζαξρείνπ Γνπκέληζζαο: 
gkaratz@damt.gov.gr 
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Β) Υσξηζηό Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 

Δληφο ηνπ ελ ιφγσ θαθέινπ ζα πεξηέρεηαη : 

1. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

2. Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

3. ε πεξίπησζε πνπ Σερληθά ηνηρεία δελ απνηππψλνληαη ζηελ άδεηα ηνπ κεραλήκαηνο ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ηελ άδεηα κεραλήκαηνο έξγνπ ηερληθή έθζεζε - πεξηγξαθή απφ 

Μεραλνιφγν ή Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δελ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ δελ αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

πξνζθέξνληα, πξέπεη λα θαηαηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ 

κεραλήκαηνο έξγνπ, ην νπνίν ζα πιεξνί ηα θξηηήξηα εγθπξφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη λα είλαη ζε ηζρχ, ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζα παξέρεη ην κεράλεκα έξγνπ ζηνλ πξνζθέξνληα γηα ηελ 

ζπληήξεζε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη αληηππξηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Γαζαξρείνπ 

Γνπκέληζζαο έηνπο 2021 γηα ηελ νπνία ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

Οπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ηεθκεξηψλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Β- σο ξεηά νξίδνληαη ζε απηφ. 
 

Γ) Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

Η πξνζθνξά ζα δίλεηαη ζε επξψ (ρσξίο θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ην 
Έληππν ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Η ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη αξκνδίσο 
ππνγεγξακκέλν θαη λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Η νιφγξαθε αλαγξαθή ηεο ηηκήο 
πξνζθνξάο αλά ψξα εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο. 
Φφξνη, ΦΠΑ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε κε 
ξεηά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα, επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
 
Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α 24%(7.138,00 €), ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη Τπεύζπλεο Γειώζεηο, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 
ππνγξάθνληαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 79Α ηνπ λ.4412/2016 θαη θέξνπλ εκεξνκελία ππνγξαθήο κεηά από απηήλ ηεο 
πξόζθιεζεο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε δηα ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή µε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, είηε ηαρπδξνκηθψο, ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, απφ ηελ 19ε-07-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 
8:00 π.κ. κέρξη ηελ 23ε -07-2021,εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 15:00 κ.κ. 
Οη πξνζθνξέο πξσηνθνιινχληαη ζηελ έδξα ηνπ Γαζαξρείνπ Γνπκέληζζαο νδφο: Μ. Αιεμάλδξνπ 24,  
Γνπκέληζζα Σ.Κ.61300 ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε θαη 
επηζηξέθεηαη. 
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Η έγθαηξε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο 
Τπεξεζίαο. Η εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε, ζε πεξίπησζε 
εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελ ιφγσ αλάζεζε, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (07:00 έσο 15:00) ζην ηειέθσλν 2313309923 θαη 2313309868 
(αξκφδηνη ππάιιεινη Γεψξγηνο Καξαηδηάο θαη Παχινο Παπιίδεο). 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
       Με ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, αμηνινγείηαη ν θάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ήηνη ε νξζφηεηα θαηάζεζεο ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Καηφπηλ, αμηνινγείηαη ν Φάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη κε ηε ζπλδξνκή 
ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ηεο ΑΓΜΘ κε εηδηθέο γλψζεηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
      Όζεο πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά σο πξνο ηα αλσηέξσ ζα ζπλερίζνπλ κε ην 
άλνηγκα ησλ Φαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ φπνπ θαη ζα θαηαγξαθνχλ νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
      Η εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα παξαθνινπζείηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 
Παξαιαβήο, ε νπνία ζα βεβαηψλεη θάζε θνξά ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ. 
 

Δάλ ε πξνζθεξόκελε ηηκή ηνπ κεηνδόηε (νηθνλνκηθνύ θνξέα) είλαη κηθξόηεξε από 

ηελ αξρηθή ηηκή κνλάδαο, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν Α-1 ηνπ Σηκνινγίνπ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο ρνξεγεζείζαο πίζησζεο, 

δεδνκέλνπ ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ζπληήξεζεο ηνπ δαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ, ηόηε ε 

αλαζέηνπζα αξρή δύλαηαη λα απμήζεη ηελ πνζόηεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπ 

κεραλήκαηνο γηα ζπλνιηθή δαπάλε κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο παξνύζαο δαπάλεο 

(ήηνη 7.138,00 Δπξώ κε Φ.Π.Α),ε νπνία αύμεζε ηεο πνζόηεηαο δελ κπνξεί, ζε θάζε 

πεξίπησζε, λα μεπεξλάεη ην 20% ηεο αξρηθήο πνζόηεηαο, ήηνη ησλ 88,5608 σξώλ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 105 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο απηή ηζρύεη. 

 

 

                                                                                           Ο ΓΑΑΡΥΗ ΓΟΤΜΔΝΙΑ 

         α/α 

 

 

        ΦΩΣΙΑΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ  

Γαζνιόγνο κε Βαζκό Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. - ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η παροφςα ςυντάςςεται προκειμζνου το Δαςαρχείο Γουμζνιςςασ να προβεί ςτθ μίςκωςθ 

μθχανιματοσ ζργου για ςυντιρθςθ βατότθτασ του δαςικοφ οδικοφ δικτφου τθσ περιοχισ ευκφνθσ του για 

τθν αντιπυρικι περίοδο 2021. Επίςθσ, κα προβεί ςτθ ςυντιρθςθ αντιπυρικϊν ηωνϊν πυροπροςταςίασ και 

αποκαταςτάςεισ οδϊν πρόςβαςθσ προσ τισ δαςικζσ εκτάςεισ. Αφορά εργαςίεσ εκςκαφισ χαλαρϊν εδαφϊν, 

κακαριςμόσ και μόρφωςθσ τάφρου τριγωνικισ διατομισ ι τάφρου ερείςματοσ, άρςθ καταπτϊςεων για 

κάκε είδουσ ζδαφοσ, κακαριςμόσ πρανϊν ανοιχτϊν εκςκαφϊν και κάκε είδουσ εργαςία απαιτοφμενθ για 

τθν καλφτερθ βατότθτα. 

Οι εργαςίεσ τθσ μίςκωςθσ μθχανθμάτων κρίνονται απαραίτθτεσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω : 

• Η περιοχι ευκφνθσ του Δαςαρχείου Γουμζνιςςασ ζχει ζντονο ανάγλυφο ςτον ορεινό όγκο, 

μεγάλο πλικοσ και ζκταςθ αγροτικοφ - δαςικοφ οδικοφ δικτφου και απαιτείται εξαςφάλιςθ 

πρόςβαςθσ ςε καίρια ςθμεία 

• το αγροτικό - δαςικό δίκτυο λόγω των εαρινϊν βροχοπτϊςεων και των χιονοπτϊςεων  τθσ 

χειμερινισ περιόδου που προθγικθκε παρουςιάηει ςθμαντικζσ φκορζσ οι οποίεσ απαιτοφν άμεςθ 

αποκατάςταςθ 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ζντεχνα και με επιμζλεια ςε ςυνεργαςία με τθν Υπθρεςία μασ. Οι 

παρεμβάςεισ αφοροφν υφιςτάμενουσ δαςικοφσ δρόμουσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Δαςαρχείου 

Γουμζνιςςασ. 

Θα υπάρχει άμεςθ ανταπόκριςθ από τον ανάδοχο ςε οποιαδιποτε υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

Θα τθρείται κακθμερινό θμερολόγιο για τθν κάκε είδουσ εργαςίασ θ οποία εκτελείται, όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται αναλυτικά ςτο τιμολόγιο τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. 

Ρροχπόκεςθ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελεί θ φπαρξθ άδειασ κυκλοφορίασ και θ νόμιμθ 

κυκλοφορία τουσ. Υπεφκυνοι για τθ νόμιμθ κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μθχανθμάτων ζργου. Σε 
περίπτωςθ ηθμιϊν ι οποιουδιποτε ατυχιματοσ ο ιδιοκτιτθσ του μιςκωμζνου μθχανιματοσ κεωρείται 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και δε δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ ι ατυχιματοσ 

προσ τρίτουσ ο ιδιοκτιτθσ του μθχανιματοσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ. 

Στθν προςφερόμενθ τιμι κα ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ μίςκωςθσ του μθχανιματοσ ζργου 

κακϊσ και θ δαπάνθ του χειριςτι. 

Το μθχάνθμα που κα μιςκωκεί κα εργαςκεί εντόσ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων των παρακάτω 

περιοχϊν του Δαςαρχείου Γουμζνιςςασ. 

ΠΙΝΑΚΑ 1.  ΔΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Δθμόςια δαςικά ςυμπλζγματα Καςτανερισ – Λιβαδίων,  Σκρά -Φανοφ. 

 

Τα μθχανιματα ζργου που απαιτοφνται για να καλφψουν τισ ανάγκεσ ανά δαςικι περιοχι φαίνονται ςτον 

παρακάτω πίνακα: 
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Τα απαραίτθτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των παραπάνω μθχανθμάτων περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ, οι όροι και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ τουσ 

αναφζρονται παρακάτω κακϊσ και ςτο Τιμολόγιο τθσ Υπθρεςίασ και ςτθν Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 

 

• Συρματόςχοινο ρυμοφλκθςθσ 

• Ρεριςτρεφόμενοσ φάροσ. 

• Καλι κατάςταςθ ελλαςτικϊν. 

• Ρροβολείσ εργαςίασ (εμπρόσ - πίςω). 

• Γιλζκο αςφαλείασ φωςφοροφχο. 

Τα μθχανιματα ζργου κα χρθςιμοποιθκοφν κατά περίπτωςθ όπωσ φαίνονται και ςτον παραπάνω 

πίνακα περιοχι και ανάλογα με τισ ανάγκεσ (προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ) που κα προκφψουν. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ ανζρχεται ζωσ ςτο ποςό των 7.138,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

24%. Η δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ του Ρ. Δ. Ε. του ζτουσ 

2021 – ΣΑΕ 584, για ποςό ζωσ 7.138,00 €. 

CPV: 43210000-8 Μθχανιματα χωματουργικϊν εργαςιϊν. 

Η διαδικαςία κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα κακϊσ και των 

ιςχυουςϊν διατάξεων και νομοκεςίασ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β.- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ 

Τα ωσ άνω μθχανιματα πρζπει να ζχουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα χαρακτθριςτικά που περιγράφονται 

παρακάτω : 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ  

1. Το μθχάνθμα να είναι χαρακτθριςμζνο ωσ  Διαμορφωτισ γαιϊν (Γκρζϊντερ) ςτθν άδεια Μθχανιματοσ 

Ζργου. 

2. Η ιπποδφναμθ του κινθτιρα του μθχανιματοσ να είναι από 140 ίππουσ (Η) και άνω. 

Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά πρζπει να αποτυπϊνονται ςτθν άδεια του μθχανιματοσ. Εάν κάποιο από τα 

παραπάνω δεν αναγράφεται ρθτά ςε αυτι κα πρζπει να υποβλθκεί επί ποινι αποκλειςμοφ μαηί με τθν 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΓΟΥ - ΡΟΜΕΤΗΣΗ 

ΡΕΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΓΟΥ (ΡΟΣΟΤΗΤΑ) 

Δθμόςια δαςικά ςυμπλζγματα 

Καςτανερισ - Λιβαδίων,                

Σκρά - Φανοφ. 

ΔΙΑΜΟΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

(Από 140 Η και άνω) 

1 

ΤΝΟΛΟ 1 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ  (Από 140 ΗΡ και άνω) 
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άδεια μθχανιματοσ ζργου τεχνικι ζκκεςθ - περιγραφι από Μθχανολόγο ι Ηλεκτρολόγο Μθχανικό ςτθν 

οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται ςτθν άδεια. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ.- ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδασ των εργαςιϊν, που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθν Ρρόςκλθςθ. 

1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 

υπθρεςιϊν όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Δεν περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν 

απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, εκτόσ αν 

άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριςτικά περιλαμβάνονται, όπωσ κα ιςχφςουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τα κάτωκι: 

1.1.1  Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλίςεων (ςτο Ι.Κ.Α., 

ςεαςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 

κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ αδείασ οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινοφ, εξαιρζςιμων, 

νυκτερινϊν κλπ. του κάκε είδουσ προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ διευκφνοντοσ τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, τεχνικοφ ειδικευμζνου ι όχι, προςωπικοφ των γραφείων, των εργοταξίων, των 

μθχανθμάτων, των ςυνεργείων κλπ.) θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που εργάηεται ςτον τόπο του ζργου ι 

αλλοφ (εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδοσ) για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Οι δαπάνεσ για τθν αςφάλιςθ όλου του απαςχολοφμενου ςτο ζργο προςωπικοφ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ περί Ι.Κ.Α. (ΕΦΚΑ), ανεξάρτθτα αν θ εν λόγω υπθρεςία εκτείνεται εντόσ ι εκτόσ τθσ 

αςφαλιςτικισ περιοχισ Ι.Κ.Α και τισ δαπάνεσ αςφάλιςθσ ςτο Ι.Κ.Α. ι το Τ.Σ.Α κλπ όλου του 

εργατοτεχνικοφ και λοιποφ προςωπικοφ που απαςχολείται ςτα εργοτάξια και τουσ λοιποφσ χϊρουσ 

εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ανεξάρτθτα αν δεν υπάγεται όλθ θ παρεχόμενθ υπθρεςία ςτισ 

περί Ι.Κ.Α διατάξεισ. 

1.1.2  Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ εργαηόμενου προςωπικοφ, μεταφορϊν, μεταφορικϊν 

μζςων, μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ. για τθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι άλλεσ αςφαλίςεισ, που αναφζρονται ιδιαίτερα ςτουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

1.1.3  Οι δαπάνεσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν λόγω τθσ ταυτόχρονθσ κυκλοφορίασ τθσ οδοφ, λιψθσ 

πρόςκετων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ για τα μζτρα προςταςίασ όλων των όμορων 

καταςκευϊν προσ τουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι 

τρίτων, πρόλθψθσ πρόκλθςθσ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, ςε ρζματα-ποτάμια κλπ. 

1.1.4 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ κάκε είδουσ μθχανιματοσ των ι άλλου 

εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα 

μιςκϊματα, θ μεταφορά, θ ςυναρμολόγθςθ, θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ και θ αςφάλιςι τουσ, θ 

επιβάρυνςθ λόγω απόςβεςθσ, θ επιςκευι, θ ςυντιρθςθ, θ άμεςθ αποκατάςταςθ (όπου 

επιβάλλεται θ χριςθ τουσ για τθ διατιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ), οι θμεραργίεσ για 

οποιαδιποτε αιτία, θ κάκε είδουσ ςταλία τουσ ανεξαρτιτωσ αιτίασ, θ απομάκρυνςι τουσ μαηί με 
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τθν τυχόν απαιτοφμενθ διάλυςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, οι άγονεσ μετακινιςεισ, τα 

απαιτοφμενα καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.Τα παραπάνω ιςχφουν τόςο για τα 

μθχανιματα, που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, όςο και για τυχόν άλλα, 

που κα βρίςκονται ςτον τόπο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ζτοιμα για λειτουργία (ζςτω και αν δε 

χρθςιμοποιοφνται) για τθν αντικατάςταςθ άλλων μθχανθμάτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι για 

οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

1.1.5 Οι δαπάνεσ από επιβεβλθμζνεσ κακυςτεριςεισ, μειωμζνεσ αποδόςεισ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων 

και προςωπικοφ, που είναι πικανόν να προκφψουν από τυχόν εμπόδια ςτο χϊρο του, από πικανζσ 

παρεμβάςεισ, που κα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείσ, από τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ κατά φάςεισ λόγω των παραπάνω εμποδίων. 

1.1.6 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε είδουσβλάβθσ ι 

μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (περιλαμβανομζνθσ τθσ 

μεταφοράσ υλικϊν) και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των 

υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των νομικϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.1.7 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν αποκικευςθ, φφλαξθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι και λειτουργία 

των μθχανθμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ περιλαμβανομζνων όλων των απαιτοφμενων 

προσ τοφτο υλικϊν -αναλϊςιμων και μθ - καυςίμων, λιπαντικϊν, των προβλεπόμενων ςτοιχείων 

εξοπλιςμοφ, ανταλλακτικϊν κλπ. 

1.1.8 Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν προμικεια και τθ χριςθ των τθλεπικοινωνιακϊν μζςων από τον 

ανάδοχο όπωσ προβλζπεται από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ τα οποία κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν 

υποχρεωτικά τα μζλθ του αναδόχου και τθσ Υπθρεςίασ που κα απαςχολοφνται από τον Ανάδοχο για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν Υπθρεςία αντίςτοιχα. 

1.2 Στισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδφλιο για ΦΡΑ (24%). 

1.3 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον Κφριο του 

Ζργου. 

 

ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΡΘΡΟ Α-1:  

ΜΙΘΩΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΣΕΡ)  
Υποχρεωτικά Παρελκόμενα Μηχανήματοσ 

Αυτά που αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι. 

Στθν τιμι μονάδασ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ πλιρθσ αποηθμίωςθ για τα παρακάτω: 

Τθν εργαςία (απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ και του χειριςτι του) για εκτζλεςθ πυροπροςταςίασ, ςτουσ 

δαςικοφσ δρόμουσ των περιοχϊν όπωσ αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ 1 & 2, ςφμφωνα με τθν ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων και τθν τεχνικι περιγραφι και κα ςυγκεκριμενοποιοφνται κατά περίπτωςθ από τθν 

Υπθρεςία, ανάλογα με τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ, οποιαδιποτε ϊρα και μζρα, αργίεσ, εξαιρζςιμεσ κλπ, του 

Αναδόχου υποχρεουμζνου να μεριμνά για τθν αντικατάςταςθ του χειριςτι ςε τακτοφσ χρόνουσ, ςφμφωνα 

με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάκοπθ απαςχόλθςθ του 

μθχανιματοσ, εξαιρουμζνων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπϊν, για τον εφοδιαςμό με καφςιμα, τθν αλλαγι 

ι τθν ςυμπλιρωςθ λιπαντικϊν κλπ. 
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Ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ και του χειριςτι, για εκτζλεςθ εργαςιϊν, ορίηεται αυτόσ που 

αρχίηει με τθν παρουςία των χειριςτϊν μετά από εντολι τθσ Υπθρεςίασ και περατϊνεται αυτόσ ο χρόνοσ με 

τθν αποχϊρθςθ αυτϊν μετά από τθν άρςθ τθσ εντολισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Σε αυτό το χρόνο απαςχόλθςθσ περιλαμβάνονται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν πυροπροςταςίασ. Δεν 

περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ, οφτε μετακινιςεισ από τθ μία περιοχι 

εργαςίασ ςε άλλθ. 

Σε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ ζργου δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. 

Οι εντολζσ για τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν κα δίνονται μόνο από τθν Υπθρεςία. 

Στθν τιμι μονάδασ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνονται και όλεσ οι δαπάνεσ κάκε είδουσ ακόμα και αν 

δεν αναφζρονται ρθτϊσ, που απαιτοφνται για τθν πλιρωσ τελειωμζνθ και ζντεχνθ εργαςία ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων δθμοπράτθςθσ. 

(Τιμι για 1 ϊρα εργαςίασ διαμορφωτι γαιϊν (Γκρζϊντερ) περιλαμβανομζνων όλων των δαπανϊν κάκε 

είδουσ, που απαιτοφνται για τθν πλιρωσ τελειωμζνθ εργαςία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ) 

Διαμορφωτισ Γαιϊν  (Γρζϊντερ) ιςχφοσ από 140 Η και άνω  

                         ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ 

(Αρικμθτικά): 65,00 € 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Δθμόςια δαςικά ςυμπλζγματα Καςτανερισ - Λιβαδίων, κρά - Φανοφ 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε - Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων  

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο 

Η ςυγγραφι αυτι αφορά τθ μίςκωςθ μθχανθμάτων ζργου για ςυντιρθςθ του δαςικοφ οδικοφ και 

αντιπυρικοφ δικτφου των περιοχϊν των δθμοςίων Συμπλεγμάτων Καςτανερισ - Λιβαδίων, Σκρά – Φανοφ 

ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Δαςαρχείου Γουμζνιςςασ για τθν αντιπυρικι περίοδο 2021. Επίςθσ κα προβεί 

ςτθ ςυντιρθςθ αντιπυρικϊν ηωνϊν πυροπροςταςίασ και αποκαταςτάςεισ οδϊν πρόςβαςθσ προσ τισ 

δαςικζσ εκτάςεισ. Αφορά εργαςίεσ εκςκαφισ χαλαρϊν εδαφϊν, επίχωςθ αυλακϊςεων και χαραδρϊςεων 

του καταςτρϊματοσ, κακαριςμόσ και μόρφωςθ τάφρου τριγωνικισ διατομισ ι τάφρου ερείςματοσ, άρςθ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 
Ποςότθτα 

(ΣΕΜΑΧΙΑ) 
ΣΙΜΗ / ΩΡΑ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΕ ΩΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ 

Δαπάνθ 

(ΕΤΡΩ) 

1 ΔΙΑΜΟΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  
(Από 140 Η και άνω) 

1 65,00 88,5608 5.756,45 

ΤΝΟΛΟ 5.756,45 

 ΦΠΑ 24 % 1.381,55 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.138,00 
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καταπτϊςεων για κάκε είδουσ ζδαφοσ, κακαριςμόσ πρανϊν ανοιχτϊν εκςκαφϊν και κάκε είδουσ εργαςία 

απαιτοφμενθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ και τθσ αςφάλειασ κυκλοφορίασ πυροςβεςτικϊν και 

λοιπϊν οχθμάτων. 

Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και τουσ όρουσ που αναφζρονται 

ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 

Σε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ ζργου δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Δεν 

περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ. 

Ρροχπόκεςθ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελεί θ φπαρξθ άδειασ κυκλοφορίασ και θ νόμιμθ 

κυκλοφορία τουσ. 

Υπεφκυνοι για τθ νόμιμθ κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μθχανθμάτων ζργου. Σε περίπτωςθ ηθμιϊν 

ι οποιουδιποτε ατυχιματοσ ο ιδιοκτιτθσ του μιςκωμζνου μθχανιματοσ κεωρείται αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ και δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ ι ατυχιματοσ προσ τρίτουσ 

ο ιδιοκτιτθσ του μθχανιματοσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ. 

H ςυνολικι δαπάνθ των ανωτζρω ενεργειϊν ανζρχεται ςτο ποςόν των 7.138,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

του ΦΡΑ 24% και κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ τθσ ΣΑΕ 584 του Ρ. Δ. Ε. του ζτουσ 2021. 

Άρκρο 2ο - Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Η μίςκωςθ μθχανθμάτων με χειριςτι κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι. Η διαδικαςία κα διζπεται 

από τισ διατάξεισ: 

• Το Ρ.Δ. 541/1978 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

• ToΡ.Δ 437/81 όπωσ ιςχφει, ςιμερα. 

• Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα", 

όπωσ ιςχφει. 

• Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ" όπωσ 
ιςχφει. 

• Ο Ν. 2859/2000 "Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)" (Α' 248) όπωσιςχφει. 

• Τα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 "Ρερί ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν" (Α' 42), όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

• Ο Ν. 3548/2007 "Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ" (Α' 68), όπωσ ιςχφει. 
• Το Ρ.Δ. 138/2009 «Μθτρϊο Μελετθτϊν και Εταιρειϊν Μελετϊν» (Α' 185). 

• Ο Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

• Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 

των μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 

• Η Εγκφκλιοσ 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφοροφν τθν 

απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων». 

• Η με αρ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 

κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμοςίων 
διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι 

ζργων» (Β' 2540), που εκδόκθκε κατ' εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226). 
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• Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ 
αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ». 

• Ο Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων...» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

• Ο Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

• Ο Ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρκρο 59 αυτοφ «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ 

εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα». 

• Ο Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» (Α' 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ. 

• Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 

• Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία". 

• Ο Ν. 4412/2016 "Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" (Α' 147) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη δε  ηα άξζξα 118 θαη 120, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηνλ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/09-03-2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε 

θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο 

πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο 

ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

• Το Ρ.Δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ. 

Επίςθσ λιφκθκε υπόψθ και θ αρικ. 40/2015 ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΟ V ΣΜΗΜΑ, ςφμφωνα με τθν οποία «εκδείδονται επί μικτϊν 

ςυμβάςεων μίςκωςθσ οχιματοσ και παροχισ υπθρεςιϊν οδθγοφ - χειριςτοφ αυτϊν, ο προζχων 

χαρακτιρασ των οποίων είναι αυτόσ τθσ μίςκωςθσ, για τθν οποία (μίςκωςθ) εφαρμόηονται οι ειδικζσ 

διατάξεισ περί προμθκειϊν». 

Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που ιδθ 

προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 

ζγγραφα τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμου, Ρ.Δ., Υπουργικισ 

Απόφαςθσ, κλπ) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, ιςχφουν και υπερτεροφν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτϊσ 

ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον 

είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. 

Άοθοο 3°- Εκτζλεςη ςφμβαςησ  

Η μίςκωςθ των μθχανθμάτων με χειριςτι κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ υποδείξεισ τθσ 

Υπθρεςίασ. Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηεται θ διάρκεια εξιντα (60) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρθρο 4ο - Εγγυήςεισ Συμμετοχήσ - Καλήσ Εκτζλεςησ 

Α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται.  

Β. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ απαιτείται. 
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Το φψοσ τθσ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι παραπάνω εγγυιςεισ κα είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 5ο - Τεχνικά Στοιχεία Προςφορϊν 

Με τθν προςφορά κάκε διαγωνιηόμενου κα δίνονται: 

 Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ του μθχανιματοσ. 

 Φωτοαντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου το οποίο πρζπει να είναι ςε ιςχφ τθν θμζρα του 

διαγωνιςμοφ. 

 Σε περίπτωςθ που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπϊνονται ςτθν άδεια του μθχανιματοσ κα πρζπει να 

υποβλθκεί μαηί με τθν άδεια μθχανιματοσ ζργου τεχνικι ζκκεςθ - περιγραφι από Μθχανολόγο ι 

Ηλεκτρολόγο Μθχανικό ςτθν οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται 

ςτθν άδεια. 

 Σε περίπτωςθ που θ άδεια του μθχανιματοσ ζργου δεν ανικει ςτθν ιδιοκτθςία του προςφζροντα, 

πρζπει να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ, υπεφκυνθ διλωςθ του κατόχου του μθχανιματοσ ζργου, το 

οποίο κα πλθροί τα κριτιρια εγκυρότθτασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και να είναι ςε ιςχφ, τθν 

θμζρα τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και για χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν και ςε 

κάκε περίπτωςθ για όλο το χρονικό διάςτθμα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι κα 

παρζχει το μθχάνθμα ζργου ςτον προςφζροντα για τθν ςυντιρθςθ δαςικοφ οδικοφ δικτφου και 

αντιπυρικοφ δικτφου περιοχισ ευκφνθσ του Δαςαρχείου Κιλκίσ ζτουσ 2021 για τθν οποία κα κατακζςει τθν 

προςφορά του.  

 

Άρθρο 6ο - Οικονομικά Στοιχεία Προςφορϊν 

Η προςφορά κα δίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ΠΙΝΑΚΑ 1 & 2 με τθ κζςθ ευκφνθσ και τον ενδεικτικό 

προχπολογιςμό. 

Το ποςό προςφοράσ (ωριαία αντιμιςκία) κα είναι ςε ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ και κα αναγράφεται αρικμθτικά και 

ολογράφωσ ςε ζντυπο που κα χορθγθκεί από τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που δεν προκφπτει με ςαφινεια 

θ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Η ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται ανά μθχάνθμα ζργου και ανάδοχοσ κα κρικεί αυτόσ που κα 

προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι επί του προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ. Ρροςφορζσ που κα φζρουν 

τιμζσ μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ πρόςκλθςθσ ανά μθχάνθμα, κρίνονται απαράδεκτεσ και 

απορρίπτονται. 

 
Άρθρο 7ο - Χρόνοσ Ιςχφοσ Προςφορϊν 

Οι προςφορζσ για όςουσ υποβάλουν προςφορά δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για ζξι (6 μινεσ) από τθν 
θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Η παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να 

λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου 

χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, 

εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν 

να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
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ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Άρθρο 8ο - Κατακφρωςη - ςφναψη ςφµβαςησ 

1. Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν 

ι γενικϊν υπθρεςιϊν, μπορεί να γίνεται κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι 

μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Μετά από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ προςκομίηοντασ τθν εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ του 
αρκ. 4, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Η ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

3. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 9ο - Ολοκλήρωςη εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ  

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: α) Σε περίπτωςθ 

προμικειασ παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 

παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
Σε περίπτωςθ παροχισ υπθρεςιϊν αυτζσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ διαιρετισ 

υπθρεςίασ, το αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ 

αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ. 

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά ι οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν. 

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

Άρθρο 10ο - Χρόνοσ, τόποσ και τρόποσ παράδοςησ - Επιτροπή παραλαβήσ 

Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ και τουσ όρουσ που 
αναφζρονται ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 

Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηεται θ διάρκεια εξιντα (60) θμερϊν από τθν επομζνθ θμζρα τθσ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ανταποκρικεί ςτο ςφνολο των προβλεπόμενων από τθν ςφμβαςθ υποχρεϊςεων που 
κα του ηθτθκοφν. 

Ο κάκε ανάδοχοσ κα παρζχει υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τον ΡΙΝΑΚΑ 1 & 2, με τθ κζςθ ευκφνθσ, τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό και τθν ςυναφκείςα ςφμβαςθ. 

Η παραλαβι κα γίνει ςφμφωνα με τα άρκρα 206, 208, 209 του Ν.4412/2016. 
Η παραλαβι κα γίνει από τθν προβλεπόμενθ επιτροπι ςφμφωνα με το άρκρο 221 του Ν.4412/2016.  
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Άρθρο 11ο - Κήρυξη οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ανωτζρα βία 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105, β) ςε 

περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 

ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ 

που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206, γ) ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

υπθρεςιϊν: αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 

εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και ββ) αν υπερζβθ 

υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

2. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν 

κατά τθν περίπτωςθ γ' τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ 

οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Η 

ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι 

μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο 

ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ 

προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ 

ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 

3. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 

όταν: 

α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 

του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

4. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 

παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 

β) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 

ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 

προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Άρθρο 12ο - Απόρριψη ςυμβατικϊν υλικϊν ή υπηρεςιϊν - αντικατάςταςη 

1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν ι των 

υπθρεςιϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 

μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

προμθκευτισ - πάροχοσ τθσ υπθρεςίασ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ - πάροχοσ τθσ υπθρεςίασ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά - υπθρεςία που απορρίφκθκαν 

μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 

και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

2. Η επιςτροφι των υλικϊν - υπθρεςιϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ 

ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

προμθκευτισ - πάροχοσ υπθρεςίασ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και 

αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 

ποςότθτασ. Η προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι - παρόχου 

υπθρεςίασ, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% 

επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ 
που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ - πάροχοσ υπθρεςίασ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο 

φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3.Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 

μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν 

αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει 

τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

Άρθρο 13ο - Τρόποσ πληρωμήσ - Κρατήςεισ 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν - παρεχόμενθσ υπθρεςίασ από τθν Υπθρεςία μασ προσ τον 

πάροχο τθσ υπθρεςίασ κα γίνει αμζςωσ μετά τθν παραλαβι των υπό τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, με τισ 

διαδικαςίεσ που προβλζπει ο νόμοσ. Αυτι κα είναι τμθματικι ι ςυνολικι ανάλογα με τθν περίπτωςθ, όπωσ 

κα προβλζπεται από τθν ςφμβαςθ και ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και κάκε είδουσ φόρουσ ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 

Άρθρο 14ο – Ειδικοί Όροι 

• Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο κακθμερινά με ευκφνθ του 

αναδόχου και περιζρχεται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία το αργότερο ζωσ τθν μεκεπόμενθ από τθν θμζρα 

ςτθν οποία αναφζρεται. Στο θμερολόγιο καταγράφονται απαραίτθτα τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ που επικρατοφν, τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα κακϊσ και τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των 

εργαςιϊν ςυντιρθςθσ βατότθτασ. 

• Το θμερολόγιο υπογράφεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, όπωσ αυτοί κα οριςτοφν με ςχετικι 

απόφαςθ. 

• Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθροφνται οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων. 

• Το θμερολόγιο και οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν. 

• Η Επιτροπι Ραραλαβισ που κα οριςτεί, ζχοντασ υπόψθ τα θμερολόγια, κα ςυντάςςει το ςχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν. 

• Τα μθχανιματα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 

• Εάν κάποιο μθχάνθμα, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δεν διατεκεί κακόλου ι διατεκεί αλλά δεν 

πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο ανάδοχοσ δεν φροντίςει για τθ ςυμμόρφωςθ του 
μθχανιματοσ ι αντικατάςταςι του, μετά από ζλεγχο τθσ επιτροπισ και τθ ρθτι - ζγγραφθ εντολι που 
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δόκθκε ςτον ανάδοχο, κα επιβλθκεί ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα ίςθ με το άκροιςμα: τθσ αξίασ των 
αντίςτοιχων ωρϊν λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ οι οποίεσ υπολογίηονται ωσ το γινόμενο 

των : 1) του ποςοςτοφ (αρικμόσ μθχανιματοσ εφαρμογισ τθσ ριτρασ επί του ςυνόλου των μθχανθμάτων 

που παρζχουν τθν ίδια υπθρεςία) με 2) το ςφνολο των υλοποιθκειςϊν ωρϊν λειτουργίασ κατά το πζρασ τθσ 

ςφμβαςθσ, από όλα τα μθχανιματα (ομοειδοφσ εργαςίασ) και 3) τθσ τιμισ μονάδοσ / ϊρα του μθχανιματοσ 

κατά τθν προςφορά. 

• Εάν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται θ άμεςθ αντικατάςταςθ μθχανιματοσ του ζργου 

εξαιτίασ βλάβθσ ι άλλου κωλφματοσ, αυτό μπορεί να γίνει, μετά τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ 

αναφερόμενθσ ςτουσ λόγουσ και θ οποία κα ςυνοδεφεται από τθν άδεια κυκλοφορίασ του νζου 

μθχανιματοσ, μαηί με Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι: 

α) το νζο μθχάνθμα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του αρχικοφ μθχανιματοσ και είναι ιςοδφναμό του.  

β) κα υπόκειται ςε ζλεγχο, όπωσ το αρχικό μθχάνθμα που αντικακιςτά. 

• Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει ζνα Συντονιςτι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να κοινοποιιςει ςτθν Υπθρεςία πλιρθ ςτοιχεία του ςυντονιςτι (αρικμοφσ ςτακεροφ, κινθτοφ 
τθλεφϊνου και τθλεομοιοτφπου (ΦΑΞ). Ο ςυγκεκριμζνοσ πρζπει να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα 

απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ με τθν υπθρεςία. 

• Η ζναρξθ και το πζρασ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ βατότθτασ κα γίνεται με γραπτι ι προφορικι εντολι 

από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι οι 

χειριςτζσ των μθχανθμάτων, τα μθχανιματα, και ο ςυντονιςτισ, κα βρίςκονται το αργότερο ςε 2 ϊρεσ ςτθν 

κζςθ εργαςίασ, μετά από ςχετικι εντολι. 

• Η Υπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα, ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ, να χρθςιμοποιεί τα μθχανιματα του 
αναδόχου για τθν ςυντιρθςθ βατότθτασ όποτε και όπου κρίνει απαραίτθτο, γεγονόσ το οποίο οφείλει να 

αποδζχεται ο Ανάδοχοσ. 

• ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςτισ εντολζσ 
τθσ Τπθρεςίασ, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία δφναται, πζρα από τθν επιβολι των κυρϊςεων, να προβαίνει 

ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ βατότθτασ με μιςκωμζνα μθχανιματα ςτισ περιοχζσ δράςεισ που αναφζρονται 

ςτθ ςφμβαςθ του Αναδόχου για τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων αναγκϊν. 

• Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςε υποχρεϊςεισ του, με 

ευκφνθ του, κα καταλογίηονται ςε βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. 

• Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ 

του, με ευκφνθ του ςε βακμό που να δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα κα εφαρμόηονται ςε βάροσ του 

οι ςχετικζσ με τθν ζκπτωςθ διατάξεισ (άρκρο 203 του Ν.4412/2016). 

• Ρζραν των προαναφερομζνων περί ποινικϊν ρθτρϊν και ζκπτωςθσ του αναδόχου, επιςθμαίνεται 

ιδιαιτζρωσ ότι ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για τυχόν ατφχθμα ι διακοπι τθσ 

κυκλοφορίασ που μπορεί να προκλθκεί από τθ μθ τιρθςθ των ανωτζρω ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

• Γενικά κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να λθφκοφν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μζτρα με 

δικζσ του δαπάνεσ για τθν αποφυγι οποιωνδιποτε ηθμιϊν. Γενικά, οποιαδιποτε ηθμιά θ οποία οφείλεται 
ςε αμζλεια του αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτόσ τθ ςφμβαςθ ι ςε αμζλεια του 

εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του, βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

καταβάλλει ολόκλθρθ τθν δαπάνθ επανορκϊςεωσ τθσ ηθμιάσ. 

• Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε τροχαίο ατφχθμα ι ηθμία ςτθ 

κζςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων 
αςφαλείασ από τον ίδιο είτε από τουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ακόμθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και τθν 

παροχι πρϊτων βοθκειϊν για το εργατοχπαλλθλικό του προςωπικό. Πλα τα μθχανιματα που κα 
απαςχολθκοφν κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα, να ζχουν πλθρωμζνα τα τζλθ χριςθσ - κυκλοφορίασ και οι 

χειριςτζσ να ζχουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα (άδεια χειριςτοφ κλπ) και να είναι αςφαλιςμζνοι ςτουσ 

οικείουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. Τιν ευκφνθ τιρθςθσ των παραπάνω φζρει πλιρωσ ο ανάδοχοσ. 
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• Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, προχποτίκεται ότι ο προςφζρων ζχει λάβει γνϊςθ των δυςχερειϊν 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και είναι απόλυτα ενιμεροσ των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ αυτισ από κάκε πλευρά, 

όπωσ και των ενδεχομζνων δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, από οποιοδιποτε λόγο και ότι ζχει λάβει 

υπόψθ του, ότι δεν κα του αναγνωριςτεί καμία απαίτθςθ ςχετικι με αποηθμίωςθ, κατά οποιοδιποτε 

τρόπο, λόγω των ςυνκθκϊν, των κακυςτεριςεων, των δυςχερειϊν κάκε είδουσ και τζλοσ ότι ζχει μελετιςει, 

με το ςκοπό να ςυμμορφωκεί και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ που αποτελοφν, τθ βάςθ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

• Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε 

ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, ςτθν κζςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

οφειλόμενεσ ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ – Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

 

 

 
Ονομαςία Τράπεηασ / Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ......................................................................... 

Κατάςτθμα.............................................................................................  

Ημερομθνία Ζκδοςθσ..........  

Ευρϊ.................................…  

 

Ρροσ το Δαςαρχείο Γουμζνιςςασ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

 

 Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του ποςοφ 

των ………………….. (ολογράφωσ το ποςό) … ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με ΑΦΜ ………………. για τθν καλι εκτζλεςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. Συνολικισ αξίασ ……….. που αφορά τθν προμικεια:«Επείγουςεσ 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ δαςικοφ  οδικοφ δικτφου και ζργων προςταςίασ δαςϊν» - «ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΡΥΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΕΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΟΥ ΔΑΣΑΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021», ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. ……./…-…-2021 Ρρόςκλθςθ του 

Δαςαρχείου Γουμζνιςςασ.  Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ……... εν λόγω που 

απορρζουν από τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. Το παραπάνω 

ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ 

ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό 

ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. Ή παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν...........................................  

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ – χέδιο ύμβασης 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ &ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Γ/ΝΗ  ΓΑΩΝ ΚΙΛΚΙ 

ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΓΟΤΜΔΝΙΑ 

 Γνπκέληζζα. …-…-2021 

  

 Αξηζ. Πξση: ……..     

 

ΤΜΒΑΗ  

«ΜΙΘΩΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ  ΣΟΤ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΤΘΤΝΗ ΔΑΑΡΧΕΙΟΤ ΓΟΤΜΕΝΙΑ ΕΣΟΤ 2021» ποςοφ (...............€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% . 

Στθ Γουμζνιςςα, ςιμερα …………. 2021  θμζρα ……….    οι κατωτζρω ςυμβαλλόμενοι : 

1. ……………….. με τθν ιδιότθτα του προϊςταμζνου του Δαςαρχείου Γουμζνιςςασ. 

2. ……………………………………………. με ζδρα τα ................... (ΑΦΜ ..................) ανάδοχοσ τθσ υπθρεςίασ 
«ΜΙΘΩΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ  ΣΟΤ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΤΘΤΝΗ ΔΑΑΡΧΕΙΟΤ ΓΟΤΜΕΝΙΑ ΕΣΟΤ 2021», ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν τα ακόλουκα : 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, ανακζτει ςτον ανάδοχο, για λογαριαςμό του Δαςαρχείου Γουμζνιςςασ, 
ζχοντασ υπόψθ : 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 

2. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008.  

3. Τθν ανάγκθ του Δαςαρχείου Γουμζνιςςασ για τθν ανωτζρω προμικεια. 

4. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Αϋ/7-06-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι  τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

5. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)” όπωσ ιςχφει.  

6. Τθ ςχετικι Μελζτθ που ςυνζταξε το Δαςαρχείο Γουμζνιςςασ και εγκρίκθκε με τθν αρικ. 45338/15-4-2021 
Απόφαςθ Δ/νςθσ Δαςϊν Κιλκίσ. 

7. Το από 12749/2-11-2020 πρωτογενζσ αίτθμα του ΚΗΜΔΗΣ που ζλαβε ΑΔΑΜ 21REQ00……………… 

8. Τθν αρικ.50014/1544/24-5-2021 (ΑΔΑ: 92ΙΡ4653Ρ8-Γ5Ρ) Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ και 
Δαςικισ Ρολιτικισ του ΥΡΕΝ: "1

θ 
Ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ του Ορίου Ρλθρωμϊν τθσ ΣΑΕ 584 του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 2021 ςτισ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων", 
όπωσ κατανεμικθκε ςτο Δαςαρχείο Γουμζνιςςασ με τθν αρικ. 91930/31-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΤΟ1Υ-76) 
απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Κιλκίσ. 

9. Τθν αρικ. Ρρωτ. ……………….. (ΑΔΑ:       -  ΑΔΑΜ…..Ρρόςκλθςθ του Δαςαρχείου Γουμζνιςςασ.  

10. Tθν αρικ. ................... απόφαςθ ανάκεςθσ του Δαςάρχθ Γουμζνιςςα (ΑΔΑ: - ΑΔΑΜ…. 

11. Tθν αρικ. .................. Εγγυθτικι Επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του ......................... ποςοφ  ..................... € 

Ανακζτει ςτο δεφτερο  τθν παρακάτω  υπθρεςία  ωσ εξισ: 

Η παραλαβι τθσ υπθρεςίασ (ΜΙΣΘΩΣΗ)  κα γίνει από τθν επιτροπι παραλαβισ μετά από μακροςκοπικό ζλεγχο 
(άρκρο 221 παραγ. 11 εδαφ. β. του 4412/2016).  
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Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ και τουσ όρουσ που 
αναφζρονται ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, ζωσ …….. θμζρεσ από τθν επομζνθ θμζρα υπογραφισ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, δθλαδι ζωσ τθν ………………..2021. 

Το ςυνολικό οικονομικό αντικείμενο τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό ……………………………….. 
……………………… ευρϊ (…………………….€). Το πιο πάνω ςυνολικό οικονομικό αντικείμενο περιλαμβάνει: Συνολικι 
δαπάνθ παροχισ υπθρεςιϊν …………………. € και το Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α. 24%) ………. € 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ανταποκρικεί ςτο ςφνολο των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεων που κα 
του ηθτθκοφν. 

Σε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ ζργου δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Δεν περιλαμβάνονται 
γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ. Δεν οφείλεται ςτον Ανάδοχο καμία αποηθμίωςθ για οποιοδιποτε 
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που πικανόν να μθν εκτελεςτεί, εάν αυτό είναι αποτζλεςμα δυςμενϊν καιρικϊν 
ςυνκθκϊν. 

Ρροχπόκεςθ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελεί θ φπαρξθ άδειασ κυκλοφορίασ και θ νόμιμθ κυκλοφορία 
τουσ. Υπεφκυνοι για τθν νόμιμθ κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μθχανθμάτων ζργου.       

Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε τροχαίο ατφχθμα ι ηθμία ςτθ κζςθ 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ από τον 
ίδιο είτε από τουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ακόμθ ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να λάβει όλα τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν 
για το εργατοχπαλλθλικό του προςωπικό. Τα μθχανιματα που κα απαςχολθκοφν κα πρζπει να είναι 
αςφαλιςμζνα, να ζχουν πλθρωμζνα τα τζλθ χριςθσ – κυκλοφορίασ και οι χειριςτζσ να ζχουν τα απαραίτθτα 
τυπικά προςόντα (άδεια χειριςτοφ κ.λ.π) και να είναι αςφαλιςμζνοι ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. Τθν 
ευκφνθ τιρθςθσ των παραπάνω φζρει πλιρωσ ο ανάδοχοσ. 

Η Υπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα, ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ, να χρθςιμοποιεί τα μθχανιματα του αναδόχου για 
τθν ςυντιρθςθ βατότθτασ όποτε και όπου κρίνει απαραίτθτο, γεγονόσ το οποίο οφείλει να αποδζχεται ο 
Ανάδοχοσ. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςτισ εντολζσ τθσ 
Υπθρεςίασ, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία δφναται, πζρα από τθν επιβολι των κυρϊςεων, να προβαίνει ςε εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ βατότθτασ με μιςκωμζνα μθχανιματα ςτισ περιοχζσ δράςεισ που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ του 
Αναδόχου για τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων αναγκϊν. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςε υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του, κα 
καταλογίηονται ςε βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, με 
ευκφνθ του ςε βακμό που να δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα ςτο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του δαςικοφ 
οδικοφ και αντιπυρικοφ δικτφου του Δαςαρχείου Γουμζνιςςασ, κα εφαρμόηονται ςε βάροσ του οι ςχετικζσ με τθν 
ζκπτωςθ διατάξεισ (άρκρο 203 του Ν.4412/2016). 

Ρζραν των προαναφερομζνων περί ποινικϊν ρθτρϊν και ζκπτωςθσ του αναδόχου, επιςθμαίνεται ιδιαιτζρωσ ότι ο 
Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για τυχόν ατφχθμα ι διακοπι τθσ κυκλοφορίασ που μπορεί να 
προκλθκεί από τθ μθ τιρθςθ των ανωτζρω ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Ο ανάδοχοσ ζχει λάβει γνϊςθ των δυςχερειϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και είναι απόλυτα ενιμεροσ των 
ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ αυτισ από κάκε πλευρά, όπωσ και των ενδεχομζνων δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, από 
οποιοδιποτε λόγο και ότι ζχει λάβει υπόψθ του, ότι δεν κα του αναγνωριςτεί καμία απαίτθςθ ςχετικι με 
αποηθμίωςθ, κατά οποιοδιποτε τρόπο, λόγω των ςυνκθκϊν, των κακυςτεριςεων, των δυςχερειϊν κάκε είδουσ 
και τζλοσ ότι ζχει μελετιςει, με το ςκοπό να ςυμμορφωκεί και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ που αποτελοφν, τθ 
βάςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ζτςι ςυντάχκθκε το ςυμφωνθτικό αυτό και αφοφ διαβάςκθκε υπογράφεται ςε 4 αντίγραφα από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ ωσ εξισ: 

   Ο Δαςάρχθσ Γουμζνιςςασ                                                                               Ο Ανάδοχοσ     
  

                         ……………………………..                                                                                    ……………………………..   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Η – Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
Η Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία ………………….………………… ...... πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ/ηελ 

........................................................ θαηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, απνδερφκελε πιήξσο 

ηνπο φξνπο ηεο αξηζ:  143830/16-07-2021 Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

«ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΓΟΤΜΔΝΙΑ ΔΣΟΤ 

2021»(πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε 

εξγαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο): 

θαη πξνζθέξεη  
 

Σηκή γηα κηα (1) ώξα εξγαζίαο ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΓΑΙΩΝ  (Από 140 ΗΡ θαη άλσ) 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

(Αξηζκεηηθά): …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
Πνζόηεηα 

(ΣΔΜΑΥΙΑ) 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ / 

ΩΡΑ (€) 
ΤΝΟΛΙΚΔ 

ΩΡΔ ΔΡΓΑΙΑ 
Γαπάλε 
(ΔΤΡΩ) 

Γεκφζηα δαζηθά ζπκπιέγκαηα Καζηαλεξήο – Ληβαδίσλ, θξά - Φαλνχ. 

1 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΓΑΙΩΝ  

(Από 140 ΗΡ θαη 
άλσ) 

1  88,5608  

 ΦΠΑ 24 %  

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

Η πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα 180 εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο. 

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

 

(Ο Πξνζθέξσλ) 
 

 
 

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

 

(θξαγίδα-ππνγξαθή) 
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