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          ηαπξφο 06 Απγνχζηνπ 2021 
 

          Αξηζ. Πξση.: 166294 

            ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «Μίζζσζε κεραλήκαηνο γηα ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έξγσλ αληηππξηθήο  πξνζηαζίαο  Γαζαξρείνπ 

ηαπξνχ έηνπο 2021» 
 

Σν Γαζαξρείν ηαπξνχ, 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 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» 

6. Σν Π.Γ. 437/1981 (Α’ 120) “Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ”. 
7. Σνλ Ν.4727/2020  (ΦΔΚ 184 Α/23-09-2020) «Φεθηαθή 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  

Φεθηαθή 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 

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. 
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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 αξ. πξση. 84853/25-05-2021 (ΑΓΑ:6ΞΛΔΟΡ1Τ-ΓΝ1) απφθαζε Γ/λζεο Γαζψλ Θεζζαινλίθεο κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε ε Μειέηε ζπληήξεζεο δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έξγσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

πεξηνρήο Γαζαξρείνπ ηαπξνχ έηνπο 2021. 

18. Σν αξ. πξση. 53871/30-10-2020 έγγξαθν - πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ:21REQ009031023) Τπνβνιή 
ηνπ πξνγξάκκαηνο έξγσλ θαη εξγαζηψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δηδηθφ Φνξέα Γαζψλ ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 2021. 
19. Σελ αξ. πξση. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΠ/36806/1151/15-04-2021 (ΑΓΑ:6ΝΛ4653Π8-4ΟΦ) απφθαζε ηνπ Τ.Π.ΔΝ. – 

έγθξηζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο (ΑΓΑΜ:21REQ009031486) «Έγθξηζε δέζκεπζεο θαη δηάζεζε πίζησζεο 
ζηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ 

«αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη νδνπνηίαο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα «Πξνγξάκκαηα 

δαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δηδηθφ Φνξέα Γαζψλ ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ 
έηνπο 2021», απφ πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 2021», ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία θαηαλεκήζεθε ζηελ Τπεξεζία καο ην πνζφ ησλ 16.000,00 €. 
20. Σελ κε αξ. πξση. 776/09-02-2021 (ΑΓΑ:6ΗΣΑ46Φ844-ΗΥΓ) απφθαζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 πνπ έιαβε α/α 49 θαηαρψξεζεο ζην βηβιίν 

Δγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 
21. Τημ υπ. αριθμ. 164383/05-08-2021 έγκριση της Διεύθυμσης Δασώμ Θεσσαλομίκης για διεμέργεια   
     απευθείας αμάθεσης σύμφωμα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

22. Σηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ «Μίζζσζε κεραλήκαηνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ  
     δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έξγσλ αληηππξηθήο  πξνζηαζίαο  Γαζαξρείνπ ηαπξνχ έηνπο  

      2021» εγθξηλφκελεο    κε ηελ παξνχζα. 

 

Αλαθνηλψλεη φηη: 

 
πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ηελ «Μίζζσζε κεραλήκαηνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ 
νδηθνχ δηθηχνπ θαη έξγσλ αληηππξηθήο  πξνζηαζίαο  Γαζαξρείνπ ηαπξνχ έηνπο  2021» 

 

Κξηηήξην αλάζεζεο : ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

 
Η χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15.996,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% (12.900,00 € άλεπ Φ.Π.Α.). 

 
Η παξνχζα Πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 

έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο θαη ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο : 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ 
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Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη ε «Μίζζσζε κεραλήκαηνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ 

δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έξγσλ αληηππξηθήο  πξνζηαζίαο  Γαζαξρείνπ ηαπξνχ έηνπο 

2021» 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ φισλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο παξνχζαο θαη 

παξάιιεια λα απνδέρεηαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 
 

CPV : [43210000-8] – Μεραλήκαηα ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνζθνξά 

ηνπ ……………………………………… 

γηα ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «Μίζζσζε κεραλήκαηνο γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έξγσλ αληηππξηθήο  πξνζηαζίαο  Γαζαξρείνπ 

ηαπξνχ έηνπο 2021» 

θαη ζα πεξηέρεη εηο δηπινχλ : 
 

Α) Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κε ηα αθφινπζα : 
 

1) Τπεχζπλε 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) 

(Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε). 
 

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 εθαηφλ 

νγδφληα (180) εκέξεο. 

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

ΑΔΑ: 67ΕΙΟΡ1Υ-Ω15





4 

 

 
2) εκεηψλεηαη φηη γηα φζα δειψζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα δεηεζεί ε 

πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ Γηθαηνινγεηηθψλ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ κφλν απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο 

Αλάζεζεο,  θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 
α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ 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 Δλεκεξφηεηα ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο,  

 
γ) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, πνπ λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ 

πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, 

 
δ) ρεηηθή εθηχπσζε απφ ην κεηξψν ηεο επηρείξεζεο ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) (taxisnet), 
 

ε) Απνδεηθηηθφ Δγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ελ ηζρχ, 

 
ζη) Λνηπά δηθαηνινγεηηθά – λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη κφλν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα  

Σα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη πξφζζεηα λα ππνβάιινπλ φια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε 
ζχζηαζε θαη ε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαηά 

πεξίπησζε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία.  
πγθεθξηκέλα απαηηνχληαη 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 Αλψλπκεο Δηαηξείεο, Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.), Ιδησηηθέο 

Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Ι.Κ.Δ.), Οκφξξπζκεο (Ο.Δ.) θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο θαη γηα φζα 
λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ππνρξέσζε αλαθνίλσζεο ζην ΓΔΜΗ σο αθνινχζσο : 

 
α. Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο/αλαιπηηθήο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΜΗ - κε εκεξνκελία έθδνζεο 

εληφο ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 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 πεξηπηψζεηο ηα, θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 

λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 
απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 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. 
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 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηα 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 θαη ε νπνία 
θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη επηπιένλ θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζην email ηνπ Γαζαξρείνπ ηαπξνχ, das-stv@damt.gov.gr 

 
Β) Υσξηζηφ Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙI. 

πγθεθξηκέλα εληφο ηνπ ελ ιφγσ θαθέινπ ζα πεξηέρεηαη : 

1. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ κεραλήκαηνο.   

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

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. Παξαζηαηηθφ πιεξσκήο Σειψλ Υξήζεο Μ.Δ. γηα ην έηνο 2021. 

5. Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κεράλεκα ζε πεξηνρέο φπνπ έρεη 

εληνπηζζεί ν επηβιαβήο νξγαληζκφο θαξαληίλαο Ceratocystis platani. 

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, ζηελ νπνία 

ζα δειψλεηαη φηη ζα παξέρεη ην κεράλεκα έξγνπ ζηνλ πξνζθέξνληα θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
γηα ηηο νπνίεο ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 
Γ) Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Η πξνζθνξά ζα δίλεηαη ζε επξψ (ρσξίο θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη ζα αλαγξάθεηαη 
αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο, ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ζε έληππν πνπ ζα 

ρνξεγεζεί απφ ηελ Τπεξεζία καο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη αξκνδίσο ππνγεγξακκέλν θαη λα θέξεη 
ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. 

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% (15.996,00 €), ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 79Α ηνπ λ.4412/2016 θαη θέξνπλ εκεξνκελία ππνγξαθήο κεηά απφ απηήλ ηεο 
πξφζθιεζεο. 
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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 Γεπηέξα, 09/08/2021 θαη ψξα 8:00 π.κ. κέρξη ηελ 

Παξαζθεπή, 13/08/2021 θαη ψξα 10:00 π.κ. 
Οη πξνζθνξέο πξσηνθνιινχληαη ζηελ έδξα ηνπ Γαζαξρείνπ ηαπξνχ, Σ.Κ. 570 14, ηαπξφο, ην αξγφηεξν 

κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα. Πξνζθνξά πνπ 
θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε θαη επηζηξέθεηαη. 

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 (7:00 – 15:00) ζην ηειέθσλν 2397061203 θαη 2397065118  

 

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 Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 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). 
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε επηινγή ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
Δάλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ κεηνδφηε (νηθνλνκηθνχ θνξέα) είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αξρηθή ηηκή 

κνλάδνο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην Σηκνιφγην ηεο παξνχζαο (Παξάξηεκα III) θαη πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο ρνξεγεζείζαο πίζησζεο δεδνκέλνπ ησλ απμεκέλσλ 

αλαγθψλ ζπληήξεζεο ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ αληηππξηθψλ δσλψλ, ηφηε ζηελ απφθαζε 

αλάζεζεο δχλαηαη λα απμεζεί ε πνζφηεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο , κέρξη ηελ 
πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ε νπνία αχμεζε ηεο πνζφηεηαο δελ κπνξεί, ζε 

θάζε πεξίπησζε, λα μεπεξλάεη ην 20% ηεο αξρηθήο πνζφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξ. 105 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηή ηζρχεη (άξζξν 45 ηνπ λ. 4782/2021). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη 

κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
Γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα δηελεξγεζεί απφ ην Σκήκα Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ 

Έξγσλ ηνπ Γαζαξρείνπ ηαπξνχ. 
Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, 

φπσο απηή νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 164426/5-8-2021 (ΑΓΑ:60ΙΟΡ1Τ-ΣΞ4) απφθαζε Γ/λζεο Γαζψλ 
Θεζζαινλίθεο. 

 
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

ηνπ Γαζαξρείνπ 

 
 

Δπθεκία Γησηνπνχινπ 
Γαζνιφγνο κε Α΄ βαζκφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ ην Γαζαξρείν ηαπξνχ λα πξνβεί ζηε κίζζσζε 

κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ζπληήξεζε βαηφηεηαο ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γαζαξρείνπ 
ηαπξνχ γηα ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2021. Δπίζεο ζα πξνβεί ζηε ζπληήξεζε αληηππξηθψλ  δσλψλ 

ππξνπξνζηαζίαο θαη απνθαηαζηάζεηο νδψλ πξφζβαζεο πξνο ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Αθνξά εξγαζίεο 
θαζαξηζκoχ παιαηάο ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη κφξθσζεο θαηαζηξψκαηνο 

δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ & αληηππξηθψλ δσλψλ. 

Οη  εξγαζίεο ηεο κίζζσζεο κεραλεκάησλ θξίλνληαη απαξαίηεηεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ : 

 Η πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γαζαξρείνπ ηαπξνχ έρεη έληνλν αλάγιπθν ζηνλ νξεηλφ φγθν, κεγάιν 

πιήζνο θαη έθηαζε αγξνηηθνχ – δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη απαηηείηαη εμαζθάιηζε πξφζβαζεο  ζε 
θαίξηα ζεκεία 

 ην αγξνηηθφ – δαζηθφ δίθηπν ιφγσ ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ησλ ρηνλνπηψζεσλ παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθέο θζνξέο νη νπνίεο απαηηνχλ άκεζε απνθαηάζηαζε 

 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ έληερλα θαη κε επηκέιεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία καο. Οη 

παξεκβάζεηο αθνξνχλ πθηζηάκελνπο δαζηθνχο δξφκνπο ζηα Γεκφζηα δάζε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ 
Γαζαξρείνπ ηαπξνχ  

Θα ππάξρεη άκεζε αληαπφθξηζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηαδήπνηε ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο καο. 

Θα ηεξείηαη θαζεκεξηλφ εκεξνιφγην γηα ηελ θάζε είδνπο εξγαζία ε νπνία εθηειείηαη, φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηηκνιφγην ηεο παξνχζαο. 

ε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. 

Πξνυπφζεζε απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ απνηειεί ε χπαξμε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ε λφκηκε 

θπθινθνξία ηνπο. Τπεχζπλνη γηα ηε  λφκηκε θπθινθνξία είλαη κφλν νη θάηνρνη ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ. ε 

πεξίπησζε δεκηψλ ή νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο  ν ηδηνθηήηεο  ηνπ κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο ζεσξείηαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη δε δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε δεκηάο ή αηπρήκαηνο 

πξνο ηξίηνπο ν ηδηνθηήηεο ηνπ κεραλήκαηνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε. 

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή  ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο κίζζσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ θαζψο 

θαη ε δαπάλε ηνπ ρεηξηζηή. 

Σα κεραλήκαηα πνπ ζα κηζζσζνχλ ζα εξγαζζνχλ εληφο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ησλ παξαθάησ 
πεξηνρψλ ηνπ Γαζαξρείνπ ηαπξνχ. 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑ  ΓΑΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ 

Γεκφζηα δάζε πεξηνρήο επζχλεο Γαζαξρείνπ ηαπξνχ 

Σα κεραλήκαηα έξγνπ πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο αλά δαζηθή πεξηνρή θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα : 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 

ΘΔΗ ΔΤΘΤΝΗ ΔΙΓΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ (ΠΟΟΣΗΣΑ) 

 
ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (Απφ 180 ΗΡ θαη άλσ) 

Γεκφζηα δάζε πεξηνρήο επζχλεο 

Γαζαξρείνπ ηαπξνχ 1 

ΤΝΟΛΟ 1 

Σα απαξαίηεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ κεραλεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο αλαθέξνληαη παξαθάησ θαζψο θαη ζην ηηκνιφγην ηεο παξνχζαο. 
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 πξκαηφζρνηλα ξπκνχιθεζεο. 

 Πεξηζηξεθφκελν θάξν. 
 Καιή θαηάζηαζε ειαζηηθψλ. 

 Πξνβνιείο εξγαζίαο (εκπξφο - πίζσ). 

 Γηιέθν  αζθαιείαο θσζθνξνχρν. 

 

Σα κεραλήκαηα έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πεξίπησζε φπσο θαίλνληαη θαη ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα πεξηνρή θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο (πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο) πνπ ζα πξνθχςνπλ.  
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15.996,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ 24%. Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ 

Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 2021. 

 
CPV: 43210000-8 Μεραλήκαηα ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ.  

 
Η δηαδηθαζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαζψο θαη ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη λνκνζεζίαο. 

 
 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

 

 
 

Ο Ιζνπεδσηήο – Γηακνξθσηήο Γαηψλ (γθξέηληεξ) επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξέπεη λα έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ :  
 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΙΟΠΔΓΩΣΗ ΓΑΙΩΝ 

1. Σν κεράλεκα λα είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο Γηακνξθσηήο ή Ιζνπεδσηήο Γαηψλ  ζηελ άδεηα 
Μεραλήκαηνο Έξγνπ. 

2. Δμνθιεκέλα ηέιε ρξήζεηο πεξηφδνπ 2021. 

3. Χξνκεηξεηήο θαη θάξηεο εξγαζίαο 

4. Η  ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ηνπ κεραλήκαηνο λα είλαη 180 ίππνπο (ΗΡ) θαη άλσ. 

5. Σν έηνο θαηαζθεπήο λα είλαη κεηαγελέζηεξν ηνπ έηνπο 1990  

6. Να θέξεη εκπξφζζην καραίξη 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηελ άδεηα ηνπ κεραλήκαηνο. Δάλ θάπνην 

απφ ηα παξαπάλσ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά ζ’ απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
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. Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηειψλ ρξήζεο πεξηφδνπ 2021 ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ην αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ πιεξσκήο.  
 

 

 
 

 
ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ 
 

 
ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΔΪΝΣΔΡ) 

Απφ 180 ΗΡ θαη άλσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. 

1.1  Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

ππεξεζηψλ  φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.  

Γελ πεξηιακβάλνληαη γεληθά έμνδα, νχηε απνδεκίσζε επηθπιαθήο.  

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη 

ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη, φπσο ζα ηζρχζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηα 

θάησζη : 

1.1.1  Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιίζεσλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλνχ, 

εμαηξεζίκσλ, λπθηεξηλψλ θιπ. ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ δηεπζχλνληνο 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηερληθνχ εηδηθεπκέλνπ ή φρη, πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, ησλ 

εξγνηαμίσλ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 

εξγάδεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή αιινχ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο) γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Οη δαπάλεο γηα ηελ αζθάιηζε φινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ ζην έξγν πξνζσπηθνχ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί Ι.Κ.Α, αλεμάξηεηα αλ ε ελ ιφγσ ππεξεζία εθηείλεηαη εληφο ή εθηφο ηεο 

αζθαιηζηηθήο πεξηνρήο Ι.Κ.Α θαη ηηο δαπάλεο αζθάιηζεο ζην Ι.Κ.Α ή ην Σ..Α θιπ φινπ ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηα εξγνηάμηα θαη ηνπο ινηπνχο 

ρψξνπο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, αλεμάξηεηα αλ δελ ππάγεηαη φιε ε 

παξερφκελε ππεξεζία ζηηο πεξί Ι.Κ.Α δηαηάμεηο. 

1.1.2  Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, κεηαθνξψλ, κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ, κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. γηα ηελ πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη 

ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.  

1.1.3 Οη δαπάλεο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο θπθινθνξίαο ηεο νδνχ, 

ιήςεο πξφζζεησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο φισλ ησλ 

φκνξσλ θαηαζθεπψλ πξνο ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, πξφιεςεο πξφθιεζεο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, 

ζε ξέκαηα-πνηάκηα θιπ.  

1.1.4  Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε είδνπο κεραλήκαηνο ή άιινπ 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε 

θαη ε αζθάιηζή ηνπο, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε 

απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), 

νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε θάζε ε ίδνπο ζηαιία ηνπο αλεμαξηήησο αηηίαο, ε 

απνκάθξπλζή ηνπο καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη 

άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θιπ.  

 Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια, πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο 
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ζχκβαζεο έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.5  Οη δαπάλεο απφ επηβεβιεκέλεο θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλεο απνδφζεηο θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εκπφδηα ζην 

ρψξν ηνπ , απφ πηζαλέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα 

θνξείο, απφ ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ 

εκπνδίσλ.  

1.1.6  Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο θάζε είδνπο 

βιάβεο ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζα νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε 

ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη 

γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.  

1.1.7  Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ απνζήθεπζε, θχιαμε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

ησλ κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνο ηνχην πιηθψλ -αλαιψζηκσλ θαη κε - θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ, αληαιιαθηηθψλ θιπ. 

1.1.8   Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ 

απφ ηνλ αλάδνρν φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ππνρξεσηηθά ηα κέιε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα 

απαζρνινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ Τπεξεζία 

αληίζηνηρα. 

1.2  ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ην θνλδχιην γηα ΦΠΑ 

(24%). 

1.3  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ  επηβαξχλεη ηνλ Κχξην 

ηνπ Έξγνπ. 

 

ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΜΙΘΩΗ  ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΔΪΝΣΔΡ)     

Τπνρξεσηηθά Παξειθφκελα Μεραλήκαηνο 

Απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή  

 

ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε  πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηα παξαθάησ : 

Σελ  εξγαζία (απαζρφιεζε  ηνπ  κεραλήκαηνο θαη ηνπ  ρεηξηζηνχ  ηνπ)  γηα   εθηέιεζε  

ππξνπξνζηαζίαο, ζηνπο δαζηθνχο δξφκνπο ησλ πεξηνρψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 & 2, 

θαη ζα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, αλάινγα κε ηηο 

πθηζηάκελεο αλάγθεο, νπνηαδήπνηε ψξα θαη κέξα, αξγίεο, εμαηξέζηκεο θ.ι.π., ηνπ Αλαδφρνπ 

ππνρξενπκέλνπ λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηνχο ρξφλνπο, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρφιεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ κφλν ησλ νιηγφιεπησλ δηαθνπψλ, γηα ηνλ εθνδηαζκφ κε θαχζηκα, ηελ 

αιιαγή ή ηελ ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ θ.ι.π.  

Χο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή, γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ, νξίδεηαη απηφο 

πνπ αξρίδεη κε ηελ παξνπζία ησλ ρεηξηζηψλ κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο θαη πεξαηψλεηαη απηφο 

ν ρξφλνο κε ηελ απνρψξεζε απηψλ κεηά απφ ηελ άξζε ηεο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο.  

ε απηφ ην ρξφλν απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνληαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππξνπξνζηαζίαο. 
Γελ πεξηιακβάλνληαη γεληθά έμνδα, νχηε απνδεκίσζε επηθπιαθήο.  

ε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε.  
Οη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηψλ ζα δίλνληαη κφλν απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  
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ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη δαπάλεο θάζε είδνπο αθφκα 

θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηψο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε θαη έληερλε εξγαζία . 

(Σηκή γηα 1 ψξα εξγαζίαο δηακνξθσηή γαηψλ (γθξέηληεξ), πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ 

θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία ) 

Γηακνξθσηήο Γαηψλ (γθξέηληεξ) ηζρχνο απφ 180 ΗΡ θαη άλσ 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): πελήληα 

 (Αξηζκεηηθά): 50,00 
 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
Πνζφηεηα 

(ΣΔΜΑΥΙΑ) 
ΣΙΜΗ / ΩΡΑ 

(€) 
ΤΝΟΛΙΚΔ ΩΡΔ 

ΔΡΓΑΙΑ 
Γαπάλε 
(ΔΤΡΩ) 

1.   Γεκφζηα δάζε πεξηνρήο επζχλεο Γαζαξρείνπ ηαπξνχ 

1 
ΓΙΑΜΟΡΦΧΣΗ ΓΑΙΧΝ (Απφ 
180 ΗΡ θαη άλσ) 

1 50,00 258 12.900,00 

ΤΝΟΛΟ 12.900,00 

ΦΠΑ 24 % 3.096,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 15.996,00 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
 

Η Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία ……………………………………………………………………… πνπ εθπξνζσπείηαη απφ 

ηνλ/ηελ ……………………………………………………………………………… θαηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, 

απνδερφκελε πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο αξηζ: 166294/6-8-2021  Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ «Μίζζσζε κεραλήκαηνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έξγσλ 

αληηππξηθήο  πξνζηαζίαο  Γαζαξρείνπ ηαπξνχ έηνπο 2021» 

θαη πξνζθέξεη : 

Σηκή γηα κία (1) ψξα εξγαζίαο ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (γθξέηληεξ) ηζρχνο απφ 180 

ΗΡ θαη άλσ, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία 

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

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

 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
Πνζφηεηα 

(ΣΔΜΑΥΙΑ) 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 
ΣΙΜΗ / ΩΡΑ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΩΡΔ 
ΔΡΓΑΙΑ 

Γαπάλε 
(ΔΤΡΩ) 

1 Γεκφζηα δάζε πεξηνρήο επζχλεο Γαζαξρείνπ ηαπξνχ 

1 
ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ 
(Απφ 180 ΗΡ θαη άλσ) 

1  258  

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24 %  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
Η πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο. 

 
 

………/………/2021 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 
 

 
(ΦΡΑΓΙΓΑ, ΤΠΟΓΡΑΦΗ) 
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