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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Μίσθωση με ωρομίσθιο 
ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 120 ΗΡ και άνω για την 
συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Καβάλας, αρμοδιότητας 
Δασαρχείου Καβάλας για το έτος 2021» 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ Α΄ 235), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

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

4. Τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη  τα 
άρθρα 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

6. ΤοΠ.Δ.437/81 όπως ισχύει σήμερα. 

7. Τον Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Κεφάλαιο ΙΑ  
Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια, άρθρα 75-83).  

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

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

10. Το Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 

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

12. Την Υ.Α. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης 

και απόδοσης της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται πλέον σε 0,07%,  και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής 

σύμβασης, με καθαρή αξία άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

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

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

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

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

17. Την με αριθ. πρωτ. 166718/6-08-2021 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας με την οποία 
εγκρίθηκε η μελέτη Συντήρησης Δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Καβάλας, 
αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας για το έτος 2021 

18. Την με αριθ. πρωτ.16297/29-11-2020 Υποβολή προγράμματος έργων και εργασιών Δημόσιας και 
μη Δημόσιας δασοπονίας για το έτος 2021 –(πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ:21REQ009062225) 

19.  Την με αριθ. πρωτ. 50014/1544/24-05-2021 (ΑΔΑ:92ΙΠ4653Π8-Γ5Π) Απόφασή του ΥΠΕΝ: ΄΄1η 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2021 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ΄΄, που αφορά το 
ενάριθμο έργο: «2014ΣΕ58400003 Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων 
(Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη –Συντήρηση –Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)», 
όπως κατανεμήθηκε στην Υπηρεσία μας με την με αριθ. πρωτ. 87748/26-05-2021 απόφαση της 
Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας για το ποσό των 10.000,00 ευρώ (ΑΔΑΜ:21REQ009062367) 
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Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για την «Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) 
διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 120 ΗΡ και άνω για την συντήρηση 
δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Καβάλας, αρμοδιότητας Δασαρχείου 
Καβάλας για το έτος 2021», εγκρινόμενες με την παρούσα. 

 

Ανακοινώνει ότι: 

 

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την «Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) 
διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 120 ΗΡ και άνω για την συντήρηση 
δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Καβάλας, αρμοδιότητας Δασαρχείου 
Καβάλας για το έτος 2021» 

 

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τρεις μήνες από την υπογραφή της. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 9.642,24 

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (7.776,00 € άνευ Φ.Π.Α.) 

 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν 
την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και υπόκειται στους 
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) 
διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 120 ΗΡ και άνω για την συντήρηση 
δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Καβάλας, αρμοδιότητας Δασαρχείου 
Καβάλας για το έτος 2021» 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Παραρτήματος Ι και παράλληλα να αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.  

 

 

CPV : (43210000-8)- Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις 
διπλούν:  

 

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, με τα ακόλουθα: 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι: 

 

α) Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του 

άρθρου 73 παρ.1 του ν.4412/2016 

 (αφορά στα φυσικά πρόσωπα- μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Ειδικότερα: 

 1) στις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, τους διαχειριστές,  

 2) στις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,  

 3) στους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 4) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο) 

 

β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (άρθρο 73 παρ.2 ν.4412/2016). 

 

γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης (ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, αλλά τηρεί 

τους όρους αυτής) και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (άρθρο 73 παρ.4 περ.β 

ν.4412/2016). 

 

δ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 ν.441/2016). 

 

ε) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο από την ημέρα υποβολής  της και 

για 180 ημέρες. 
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στ) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

2) Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα 
ζητηθεί η προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών εντός τριών ημερών μόνο 
από τον προσφέροντα που υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά και πριν την 
έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης,  και συγκεκριμένα : 

 

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους-  

στην περίπτωση νομικών προσώπων αφορά τα φυσικά πρόσωπα της παρ.Α.1α  

 (εναλλακτικά  δυνατή είναι η κατάθεση επικαιροποιημένης Υπεύθυνη δήλωσης της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986- για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν.4412/2016), 

 β) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους,  

 γ)Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εν ισχύ. 

 δ) Σχετική εκτύπωση από το μητρώο της επιχείρησης στην Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (taxisnet). 

 

ε) Λοιπά δικαιολογητικά -νομιμοποιητικά έγγραφα και μόνο για τα νομικά πρόσωπα-  

 

τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία 

προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα και η τήρηση 

των απαιτήσεων της κατά περίπτωση εφαρμοστέας νομοθεσίας. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία.  

Συγκεκριμένα απαιτούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν : 

- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,  

- το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό, 

- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της 

απευθείας ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 
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i) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες 
και για όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ ως 

ακολούθως 

 

α. Πιστοποιητικό ισχύουσας/αναλυτικής νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ- με 
ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίων τριάντα εργάσιμων ημερών 

β. Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ στο οποίο θα αναφέρονται τα σχετικά με την σύσταση 
στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές- με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου 

 

ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του 

Ν.4412/2016. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

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

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

 

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω δικαιολογητικά αποστέλλονται επιπλέον και σε 
ηλεκτρονική μορφή στο email του Τμήματος Δασοτεχνικών Έργων Δασαρχείου 
Καβάλας, kirdiou@damt.gov.gr 

 

Β) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

 

Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχεται : 

 

 Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι- ως ρητά ορίζονται σε αυτό. 
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Γ) Χωριστό σφραγισμένο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης το οποίο θα πρέπει να είναι αρμοδίως 

υπογεγραμμένο και να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 

έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

 

Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α 24% (9.642,24 €), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, για την περίπτωση των νομικών 

προσώπων υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 79 Α του ν.4412/2016 και φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά 

από αυτήν της πρόσκλησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

    Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε 

δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, 

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, από την 16-08-2021,ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι την 20-08-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 

    Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στην Γραμματεία του Δασαρχείου Καβάλας, Τέρμα 

Αργυροκάστρου Τ.Κ. 65403 Καβάλα, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα υποβολής 

προσφορών που αναφέρεται στην παρούσα. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή 

είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται. 

      Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου 

της Υπηρεσίας. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη, σε 

περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών. 

    Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313309948 για τεχνικά θέματα & λοιπά θέματα,(αρμόδιος 

Υπάλληλος Αγάθη Κυρδίου). 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

       Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογητικών 

συμμετοχής, ήτοι η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών 

δικαιολογητικών. Κατόπιν, αξιολογείται ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, εφόσον απαιτείται 

και με τη συνδρομή υπηρεσιακών παραγόντων της ΑΔΜΘ με ειδικές γνώσεις επί του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

      Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το 

άνοιγμα των Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν οι 

οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

      Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία 

θα βεβαιώνει κάθε φορά την παραλαβή των υπηρεσιών. 

        Ένα η προσφερόμενη τιμή του μειοδότη (οικονομικού φορέα) είναι μικρότερη 
από την αρχική τιμή μονάδας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο Α-1του Τιμολογίου και 
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της χορηγηθείσας 
πίστωσης, δεδομένου των αυξημένων αναγκών συντήρησης του δασικού οδικού 
δικτύου, τότε η αναθέτουσα αρχή δύναται να αυξήσει την ποσότητα των ωρών 
εργασίας του μηχανήματος για συνολική δαπάνη μέχρι του συνολικού ποσού της 
παρούσας δαπάνης(ήτοι 9.642,24 Ευρώ με Φ.Π.Α.), η οποία αύξηση της ποσότητας 
δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να ξεπερνάει το 20% της αρχικής ποσότητας, ήτοι 
των 16 ωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 105 του Ν.4412/2016 
όπως αυτή ισχύει. 

 

                                                                                         Η Δασάρχης Καβάλας 

 

 
            Ζωή Γεωργούση 

                                                                                    Δασολόγος με Α΄Βαθμό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα συντάσσεται προκειμένου το Δασαρχείο Καβάλας να προβεί στη μίσθωση μηχανήματος 
έργου για την συντήρηση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης του για την 
αντιπυρική περίοδο 2021. Αφορά εργασίες εκσκαφής χαλαρών εδαφών, καθαρισμός και μόρφωσης 
τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών και κάθε 
είδους εργασία απαιτούμενη για την καλύτερη βατότητα. 
Οι εργασίες της μίσθωσης του μηχανήματων κρίνονται απαραίτητες λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 
Σε αρκετά σημεία του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου παρουσιάσθηκαν σοβαρές αλλοιώσεις, εξ 
αιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών (πολλές και έντονες βροχοπτώσεις), με άμεση 
συνέπεια την κάλυψη των τάφρων από τη συνεχή ροή του επιφανειακού νερού στο κατάστρωμα και 
την διακοπή της συνέχειάς του, που δυσκολεύουν την κυκλοφορία των οχημάτων. 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα και με επιμέλεια σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας. Οι 
παρεμβάσεις αφορούν υφιστάμενους δασικούς δρόμους στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Καβάλας. 
Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τον ανάδοχο σε οποιαδήποτε υπόδειξη της Υπηρεσίας μας. 
Θα τηρείται καθημερινό ημερολόγιο για την κάθε είδους εργασίας η οποίας εκτελείται, όπως αυτές 
αναφέρονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της παρούσας. 
Σε περίπτωση μη απασχόλησης ο ανάδοχος δε δικαιούται καμία αποζημίωση. 
Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόμιμη 
κυκλοφορία τους. Υπεύθυνοι για τη νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων έργου. 
Σε περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος ο ιδιοκτήτης του μισθωμένου μηχανήματος θεωρείται 
αποκλειστικά υπεύθυνος και δε δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος 
προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την αποκλειστική ευθύνη. 
Στη προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της μίσθωσης του μηχανήματος έργου καθώς 
κα η δαπάνη του χειριστή. 
Η μίσθωση των μηχανημάτων θα γίνει στα παρακάτω Δημόσια Δάση που βρίσκονται στην περιοχή 
ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

Τα μηχανήματα έργου που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες ανά δασική περιοχή 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 

  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ (Από 120 

ΗΡ και άνω)  

 Περιοχή παρέμβασης Καβάλας   1  

    

ΣΥΝΟΛΟ  1  
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Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.642,24 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.776,00 € ΦΠΑ : 1.866,24 €. Η δαπάνη για την 
εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
επενδύσεων της ΣΑΕΠ 584 .  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ   
 

Διαμορφωτής Γαιών (Από 120 ΗΡ και άνω) 

Το ως άνω μηχάνημα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού, τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται 

παρακάτω: 

 Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως Διαμορφωτής γαιών (Γκρέιντερ) στην άδεια 

μηχανήματος Έργου. 

 Η ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος να είναι από 120 ίππους (ΗΡ) και άνω. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν κάποιο από 

τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σε αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με 

την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση –περιγραφή από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

1.1.2. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 

πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 

καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 

τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. Οι επιβαρύνσεις από 

καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού 

που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα 

ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή 

σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.1.3 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος των ή 

αλλού εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η 

φύλαξή και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση 

, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 

χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία, τους 

ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνση τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά 

το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμά, λιπαντικά, 

ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα 

χρησιμοποιούνται, για την εκτέλεση των εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα, που θα 

βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης έτοιμα για λειτουργία(έστω και αν δεν 
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χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης 

ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.4.     Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού, που πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο 

χώρο του, από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα 

εμπόδια φορείς, από την ανάγκη εκτέλεσης της σύμβασης κατά φάσεις λόγω των 

παραπάνω εμποδίων. 

1.1.5   Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή των 

μηχανημάτων, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης περιλαμβανομένων όλων των 

απαιτούμενων προς τούτο υλικών –αναλώσιμων και μη –καυσίμων, λιπαντικών, των 

προβλεπόμενων στοιχείων εξοπλισμού, αναταλλακτικών κλπ. 

1.2.     Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδύλιο για 

Φ.Π.Α.(24%). 

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

Κύριο του Έργου. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Σύμφωνα με το Γ΄ Τρίμηνο του ΑΤΕΟ του 2012: 

ΑA/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός 

τιμολογίου 

Άρθρο 

Αναθ/σης 

ΑΤΕΟ 

Είδος 

μονάδας 

Τιμή μονάδας 

1 

Χωματουργικές εργασίες με 

χρήση Ισοπεδωτήρα - 

Διαμορφωτή (Grader) 

(ισοπέδωση-Καθαρισμός 

τάφρου) 

 

Ν. Άρθρο 1 

 

 

Ν. Άρθρο 2 

1140 (ΑΤΕΟ-

501, εργασία 

διαμορφωτήρα) 

 

ΟΔΟ-1320 

(ΑΤΕΟ-501, 

εργασία 

διαμορφωτήρα) 

 

 

ΩΡΑ 

 

 

97,2 

 

Α) Άρθρο 1 και 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ 
(Grader),  

(Κωδικός αναθεώρησης ΑΤΕΟ 501) 

 

Τιμή εφαρμογής ανά ημέρα εργασίας  

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριακόσια τέσσερα λεπτά του Ευρώ. 
         (Αριθμητικά):  648,304 € 
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Τιμή εφαρμογής ανά ώρα εργασίας (6,67 ώρες ημερησίως) 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  ενενήντα επτά και δύο λεπτά του Ευρώ . 
         (Αριθμητικά):  97,2 € 

 

Τα μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών που 

περιγράφηκαν, θα πρέπει να πληρούν τις οριζόμενες στη διακήρυξη και Σ.Υ. τεχνικές 

προδιαγραφές.  

CPV: 45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α Κατηγορία Εργασίας Ώρες 

εργασίας 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή Μονάδας  

(σε ευρώ)

Δαπάνη 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 

1 
Χωματουργικές εργασίες με χρήση 

Ισοπεδωτήρα - Διαμορφωτή 

(Grader) 

80 ωρομίσθιο 97,2 7.776,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α: 7.776,00 

ΦΠΑ 24%: 1.866,24 

ΓΕΝ. ΣΥΝ. Β: 9.642,24 

  

 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται η ωριαία αποζημίωση των μηχανημάτων, οι δαπάνες 

πληρωμής των χειριστών οδηγών, των καυσίμων, ασφαλειών, βλαβών.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο  

Η συγγραφή αυτή αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για συντήρηση βατότητας του δασικού 

οδικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης Καβάλας του Δασαρχείου Καβάλας για την αντιπυρική περίοδο 

2021. Αφορά εργασίες εκσκαφής χαλαρών εδαφών, καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής 

διατομής ή τάφρου ερείσματος, άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος, καθαρισμός πρανών 

ανοιχτών εκσκαφών και κάθε είδους εργασία απαιτούμενη για την καλύτερη βατότητα. 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους 

που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
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Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Δεν 

περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. 

Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόμιμη 

κυκλοφορία τους.  

Υπεύθυνοι για τη νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων έργου. Σε περίπτωση 

ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος ο ιδιοκτήτης του μισθωμένου μηχανήματος θεωρείται αποκλειστικά 

υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος προς 

τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την αποκλειστική ευθύνη. 

H συνολική δαπάνη των ανωτέρω ενεργειών ανέρχεται στο ποσόν των 9.642,24 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 531 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις 

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

Η διαδικασία θα διέπεται από τις διατάξεις : 

• Το Π.Δ. 541/1978 όπως ισχύει σήμερα. 

• To Π.Δ 437/81 όπως ισχύει, σήμερα. 

• Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

όπως ισχύει. 

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

ισχύει. 

• Ο Ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 

• Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν σήμερα. 

• Ο Ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  

• Το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

• Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

• Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

• Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 

αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

• Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 

δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 

226). 

• Ο Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
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• Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

• Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

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

• Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

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

στοιχεία”. 

• Ο Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς 

εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία 

του. 

• Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.   

 

Επίσης λήφθηκε υπόψη και η αριθμ. 40/2015 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ, σύμφωνα με την οποία «ερείδονται επί μικτών 

συμβάσεων μίσθωσης οχήματος και παροχής υπηρεσιών οδηγού - χειριστού αυτών, ο προέχων 

χαρακτήρας των οποίων είναι αυτός της μίσθωσης, για την οποία (μίσθωση) εφαρμόζονται οι ειδικές 

διατάξεις περί προμηθειών». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 

στα έγγραφα της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., 

Υπουργικής Απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, ισχύουν και υπερτερούν της 

παρούσας διακήρυξης. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία 

 

Άρθρο 3ο - Εκτέλεση σύμβασης  
Οι μισθώσεις μηχανημάτων με χειριστή θα εκτελεστούν τμηματικά και όποτε προκύπτει ανάγκη 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια των 

δύο μηνών την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 4ο – Εγγυήσεις Συμμετοχής 
Δεν απαιτείται  

 

Άρθρο 5ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται: 

• Φωτοαντίγραφο της άδειας του μηχανήματος. 

• Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα της 

δημοπρασίας. 

• Σε περίπτωση που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος θα πρέπει 

να υποβληθεί μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή 



16 

 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται 

στην άδεια. 

• Σε περίπτωση που η άδεια του μηχανήματος έργου δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του 

προσφέροντα, πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του 

μηχανήματος έργου, το οποίο πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

και να είναι σε ισχύ, την ημέρα υποβολής της προσφοράς και για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών και σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι θα παρέχει το μηχάνημα έργου στον προσφέροντα για την συντήρηση δασικού 

οδικού δικτύου και αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας έτους 2021 για την 

οποία θα καταθέσει την προσφορά του. 

• Παραστατικό πληρωμής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2021 

 

Άρθρο 6ο – Οικονομικά Στοιχεία Προσφορών 
 Η προσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιμισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά 

και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα 

προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης.  Προσφορές που θα φέρουν 

τιμές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά μηχάνημα, κρίνονται απαράδεκτες και 

απορρίπτονται.  

 

Άρθρο 7ο - Χρόνος Ισχύος Προσφορών  
Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 

έξι (6 μήνες) από την ημέρα του διαγωνισμού. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να 

λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της 

σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, 

εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 

του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φoρείς. 

 

Άρθρο 8ο - Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 
1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 

της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 

κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κ.λπ., επί αποδείξει. 

3.Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 

επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

4.Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5.Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 

του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο - Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση 

προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής 

υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως 

ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της 

σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 10ο - Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης – Επιτροπή παραλαβής 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας Υπηρεσίας και τους όρους που 

αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια των τριών μηνών από την επομένη ημέρα της 

υπογραφής της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόμενων από την σύμβαση υποχρεώσεων 

που θα του ζητηθούν. 

Ο κάθε ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 & 2, με τη θέση ευθύνης , τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό και την συναφθείσα σύμβαση. 

Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 206, 208, 209 του Ν.4412/2016. 

Η παραλαβή θα γίνει από την προβλεπόμενη επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 11ο - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία 
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) 

σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
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συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση 

δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 

οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η 

τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 

χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 

απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Άρθρο  12ο  - Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 

ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 

προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 

ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 

την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 

καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

Άρθρο  13ο  - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών από την Υπηρεσία μας προς τον προμηθευτή θα γίνει 

αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Αυτή  

α είναι τμηματική ή συνολική ανάλογα με την περίπτωση,  όπως θα προβλέπεται από την σύμβαση και 

σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο  14ο  -  Ειδικοί Όροι 
• Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο καθημερινά με ευθύνη του 

αναδόχου και περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το αργότερο έως την μεθεπόμενη από την ημέρα 

στην οποία αναφέρεται. Στο ημερολόγιο καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα καθώς και τις ώρες έναρξης και 

λήξης των εργασιών συντήρησης βατότητας. 

• Το ημερολόγιο υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής, όπως αυτοί θα οριστούν με σχετική 

απόφαση  

• Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης των 

μηχανημάτων.  

• Το ημερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση 

για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών.  

• Η Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί, έχοντας υπόψη τα ημερολόγια, θα συντάσσει το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών.  

• Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής.  

• Εάν κάποιο μηχάνημα, μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν διατεθεί καθόλου ή διατεθεί αλλά 

δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη συμμόρφωση 

του μηχανήματος ή αντικατάστασή του, μετά από έλεγχο της επιτροπής και τη ρητή - έγγραφη εντολή 

που δόθηκε στον ανάδοχο, θα επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το άθροισμα: της αξίας των 

αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος οι οποίες υπολογίζονται ως το γινόμενο 

των : 1) του ποσοστού ( αριθμός μηχανημάτων εφαρμογής της ρήτρας επί του συνόλου των 

μηχανημάτων που παρέχουν την ίδια υπηρεσία) με 2) το σύνολο των υλοποιηθεισών ωρών λειτουργίας 
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κατά το πέρας της σύμβασης, από όλα τα μηχανήματα (ομοειδούς εργασίας) και 3) της τιμής μονάδος / 

ώρα του μηχανήματος κατά την προσφορά.  

• Εάν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος του 

έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύματος, αυτό μπορεί να γίνει, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης 

αναφερόμενης στους λόγους και η οποία θα συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας του νέου 

μηχανήματος, μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

α) το νέο μηχάνημα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού μηχανήματος και είναι ισοδύναμό 

του. β) θα υπόκειται σε έλεγχο, όπως το αρχικό μηχάνημα που αντικαθιστά. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει ένα Συντονιστή για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή (αριθμούς σταθερού, 

κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (ΦΑΞ). Ο συγκεκριμένος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης επικοινωνίας με την υπηρεσία.  

• Η έναρξη και το πέρας των εργασιών συντήρησης βατότητας θα γίνεται με γραπτή ή προφορική 

εντολή από την Επιτροπή Παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των 

μηχανημάτων, τα μηχανήματα, και ο συντονιστής, θα βρίσκονται το αργότερο σε 2 ώρες στην θέση 

εργασίας, μετά από σχετική εντολή.  

• Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με την εκτίμηση της, να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα 

του αναδόχου για την συντήρηση βατότητας όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο, γεγονός το οποίο οφείλει 

να αποδέχεται ο Ανάδοχος.  

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις και στις 

εντολές της Υπηρεσίας, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται, πέρα από την επιβολή των κυρώσεων, να 

προβαίνει σε εργασίες συντήρησης βατότητας με μισθωμένα μηχανήματα στις περιοχές δράσεις που 

αναφέρονται στη σύμβαση του Αναδόχου για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, 

με ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.  

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα  θα 

εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 203 του Ν.4412/2016).  

• Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, επισημαίνεται 

ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ή διακοπή της 

κυκλοφορίας που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των ανωτέρω συμβατικών του υποχρεώσεων.  

• Γενικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία 

μέτρα  με δικές του δαπάνες για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών. Γενικά, οποιαδήποτε ζημιά η οποία 

οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός τη σύμβαση ή σε αμέλεια 

του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος 

να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς.  

• Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή 

ζημία στη θέση εκτέλεσης των εργασιών συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων 

μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη 

ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Όλα τα 

μηχανήματα που θα απασχοληθούν θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να έχουν πληρωμένα τα τέλη 

χρήσης – κυκλοφορίας και οι χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.π) 

και να είναι ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω 

φέρει πλήρως ο ανάδοχος.  

•  Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση 

των δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτής 

από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο 

και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά 
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οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος 

ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που αποτελούν,  τη 

βάση εκτέλεσης της σύμβασης.  

• Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 

οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση εκτέλεσης 

των εργασιών οφειλόμενες σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

όρους της αριθ:  ………………………………….. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

«Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 120 ΗΡ 
και άνω για την συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Καβάλας, 
αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας για το έτος 2021» (περιλαμβανομένων όλων των 

δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με του 

όρους της πρόσκλησης): 

 

Και π ρ ο σ φ έ ρ ω: 

Τιμή για μία ώρα (1) εργασίας του διαμορφωτήρα ΓΑΙΏΝ (Από 120 ΗΡ και άνω) 
 

 

αριθμητικώς  

ολογράφως  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Ένδειξη εργασιών και 

 υλικών 

Συνολικές 

Μονάδες 

εργασίας 

Προσφερόμενη Τιμή (ΩΡΑ ΕΥΡΏ) Δαπάνη σε  

ευρώ Ολογράφως Αριθμητικώς 

 

 

1 

 

Χωματουργικές 

εργασίες 

 με χρήση 

Ισοπεδωτήρα-

Διαμορφωτή (GRADER) 

(Ισοπέδωση - 

καθαρισμός τάφρου) 

 

 

     80 

   

 

 

 

 

 

 

 

    ΦΠΑ 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες. 

(Ημ/νία) 

 

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

(Ο Προσφέρων) 

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


