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Ταχ. Κωδ     :  45445 
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Πληροφορίες:  Μ. Μπουκουβάλα 

                         Α. Παίλας 

Τηλέφωνα     : 2651088093-88091 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ      

Ο Αν. Ο Αν. Ο Αν. Ο Αν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων     

 

Προκηρύσσει συνοπτικόσυνοπτικόσυνοπτικόσυνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη 

αναδόχου, για την μίσθωση μηχανημάτων για τις εργασίες: ««««Βελτίωση Βελτίωση Βελτίωση Βελτίωση ----Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού 

δδδδικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων για το έτος για το έτος για το έτος για το έτος 2020202020202020    –––– Μίσθωση  Μίσθωση  Μίσθωση  Μίσθωση 

μηχανημάτων» μηχανημάτων» μηχανημάτων» μηχανημάτων»     CPV: 45520000-8, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μίσθωση 

μηχανημάτων με το σύστημα προσφοράς της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με την ταυτάριθμη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθμ. 

73508/3073508/3073508/3073508/30----06060606----2020202020202020 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 

Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων, 

προπροπροπροϋπολογισμού ϋπολογισμού ϋπολογισμού ϋπολογισμού 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00    €€€€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των Προγραμμάτων δασικών 

δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2020, από πιστώσεις του 

Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2020, από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν 

των 26.000,00 € με την με αριθμ. 58930/0158930/0158930/0158930/01----06060606----2020202020202020 (Α∆Α: 6ΥΣΑΟΡ1Γ-2Η1) απόφαση του Σ.Α.∆.Η.& 

∆.Μ. «Κατανομή πιστώσεων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την υλοποίηση έργων και 

εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας από τον Ειδικό φορέα ∆ασών του Πράσινου 

Ταμείου έτους 2020 ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ». 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.    Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1)Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1)Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1)Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1) 

την   16161616----07070707----2020202020202020  ημέρα ΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

2. Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 

μέχρι την μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε  (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την 

νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο 

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ





 

Σελίδα 2 

ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα apdhp-dm.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 

δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων ισοπεδωτήρων 

(GRADER) με ιπποδύναμη 135 ΗΡ (ίππων) και άνω και εκσκαφέων τροχοφόρων με ιπποδύναμη 135 

ΗΡ (ίππων) και άνω. 

4. Μηχανήματα μεγαλύτερης ιπποδύναμης των ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν στον 

διαγωνισμό, αλλά θα αξιολογηθούν με ιπποδύναμη ίση με τη μέγιστη προηγούμενα αναφερόμενη 

ιπποδύναμη. Οι επιπλέον ίπποι δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.   

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης 

μεταξύ του προσφέροντος και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ).  

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν δεν δεν δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής 

Μακεδονίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Τεύχη ∆ημοπράτησης, (το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο), από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης 

∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το 

αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, από τους  υπαλλήλους Μαρία 

Μπουκουβάλα & Αλέξανδρο Παΐλα, τηλ. 2651088093-88091 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Μαρία Μπουκουβάλα & Αλέξανδρο Παΐλα, τηλ. 

2651088093-88091 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων, Μ. Κοτοπούλη 62 Ιωάννινα,  κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

    

Ιωάννινα  Ιωάννινα  Ιωάννινα  Ιωάννινα  03030303----07070707----2020202020202020    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ    

                                                    Ο Ο Ο Ο Αν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Αν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Αν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Αν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου     

    

    

Χρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος Λαγός    

 ∆ασολόγος με Α΄ βαθμό ∆ασολόγος με Α΄ βαθμό ∆ασολόγος με Α΄ βαθμό ∆ασολόγος με Α΄ βαθμό    
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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ     
    

    

    

ΕΡΓΟ:ΕΡΓΟ:ΕΡΓΟ:ΕΡΓΟ:    

    

    

ΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωση----Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού 

δικτύου δημοσίων δασών περιοχής δικτύου δημοσίων δασών περιοχής δικτύου δημοσίων δασών περιοχής δικτύου δημοσίων δασών περιοχής 

ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων  για το  για το  για το  για το 

έτος έτος έτος έτος 2020202020202020    –––– Μίσθωση μηχανημάτων Μίσθωση μηχανημάτων Μίσθωση μηχανημάτων Μίσθωση μηχανημάτων    

    

CPV: 45520000CPV: 45520000CPV: 45520000CPV: 45520000----8 Ενοικίαση εξοπλισμού8 Ενοικίαση εξοπλισμού8 Ενοικίαση εξοπλισμού8 Ενοικίαση εξοπλισμού    

χωματουργικών εργασιχωματουργικών εργασιχωματουργικών εργασιχωματουργικών εργασιών με χειριστήών με χειριστήών με χειριστήών με χειριστή     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOOOOΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑ    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    

ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥ---- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    

∆/∆/∆/∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    

    
Πιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών τουΠιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών τουΠιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών τουΠιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών του    

Πράσινου Ταμείου έτους Πράσινου Ταμείου έτους Πράσινου Ταμείου έτους Πράσινου Ταμείου έτους 2020202020202020    

  ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ::::    26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ    
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Σελίδα 4 

    

    

 

 

ΤΟ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 

∆∆∆∆∆∆∆∆ ιιιιιιιι αααααααα κκκκκκκκ ηηηηηηηη ρρρρρρρρ ύύύύύύύύ σσσσσσσσ σσσσσσσσ εεεεεεεε ιιιιιιιι  

 

ΣΣΣΣυνοπτικό διαγωνισμόυνοπτικό διαγωνισμόυνοπτικό διαγωνισμόυνοπτικό διαγωνισμό     

    

για την υλοποίηση δημόσιας σύμβασης:     

 
««««ΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωση----     Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου 

Ιωαννίνων» Ιωαννίνων» Ιωαννίνων» Ιωαννίνων»  για το έτος  για το έτος  για το έτος  για το έτος 2020202020202020    –––– Μίσθωση μηχανημάτων» Μίσθωση μηχανημάτων» Μίσθωση μηχανημάτων» Μίσθωση μηχανημάτων»    

    

    

Εκτιμώμενης αξίας  Εκτιμώμενης αξίας  Εκτιμώμενης αξίας  Εκτιμώμενης αξίας  26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 

((((μεμεμεμε Φ.Π.Α.), Φ.Π.Α.), Φ.Π.Α.), Φ.Π.Α.), 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 117 και  

β)  Τους όρους της παρούσας και 

    

ΚΚΚΚ α λ ε ία λ ε ία λ ε ία λ ε ί  

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  

να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω μίσθωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:ΕΡΓΟ:ΕΡΓΟ:ΕΡΓΟ:    

    

    

Βελτίωση Βελτίωση Βελτίωση Βελτίωση ----Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού 

δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης 

∆ασαρχείου Ιωαννίνων ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ∆ασαρχείου Ιωαννίνων  για το έτος  για το έτος  για το έτος  για το έτος 2020202020202020    ––––    

Μίσθωση μηχανημάτωνΜίσθωση μηχανημάτωνΜίσθωση μηχανημάτωνΜίσθωση μηχανημάτων    

    

CPV: 45520000CPV: 45520000CPV: 45520000CPV: 45520000----8 Ενοικίαση εξοπλισ8 Ενοικίαση εξοπλισ8 Ενοικίαση εξοπλισ8 Ενοικίαση εξοπλισμούμούμούμού    

χωματουργικών εργασιών με χειριστήχωματουργικών εργασιών με χειριστήχωματουργικών εργασιών με χειριστήχωματουργικών εργασιών με χειριστή     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOOOOΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑ    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    

ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥ---- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    

∆/∆/∆/∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    

    
Πιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών τουΠιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών τουΠιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών τουΠιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών του    

Πράσινου Ταμείου έτους Πράσινου Ταμείου έτους Πράσινου Ταμείου έτους Πράσινου Ταμείου έτους 2020202020202020    

  ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ::::    26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ 

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΤΕΥ∆ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)........................................................... 62 
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Σελίδα 7 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

1.11.11.11.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής     

    
Με την υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ. 82395/82395/82395/82395/00001111----00006666----2020202018181818 (ΦΕΚ2352/Β΄/20-6-2018) Απόφαση Συντονιστή Α.∆.Η.∆.Μ. 

ορίστηκε η Προϊσταμένη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών: 

Προϊσταμένη αρχή : Προϊσταμένη αρχή : Προϊσταμένη αρχή : Προϊσταμένη αρχή : ∆/νση ∆ασών Ιωαννίνων  

Οδός : Οδός : Οδός : Οδός : Μ. Κοτοπούλη 62  

Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : 45445 

ΤηλΤηλΤηλΤηλ. : . : . : . : 2651 0 88040 

Fax : Fax : Fax : Fax : 2651088049 

EEEE----mail : mail : mail : mail : ddioa@apdhp-dm.gov.gr  

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:     ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, Τμήμα Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων 

Οδός : Οδός : Οδός : Οδός : Μ. Κοτοπούλη 62 

Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : 45445 

Τηλ. : Τηλ. : Τηλ. : Τηλ. : 26510 88080-88091 

Fax : Fax : Fax : Fax : 26510 88089-88075 

 

1.21.21.21.2    Στοιχεία ∆ιαδικασίαςΣτοιχεία ∆ιαδικασίαςΣτοιχεία ∆ιαδικασίαςΣτοιχεία ∆ιαδικασίας----ΧρηματοδότησηΧρηματοδότησηΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση    

Είδος διαδικασίας Είδος διαδικασίας Είδος διαδικασίας Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασηςΧρηματοδότηση της σύμβασηςΧρηματοδότηση της σύμβασηςΧρηματοδότηση της σύμβασης1111 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2020 

σύμφωνα με τις υπ’αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/02ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/02ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/02ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/02----04040404----2020202020202020  (Α∆Α: 6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) και 

ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/46430/1365/21ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/46430/1365/21ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/46430/1365/21ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/46430/1365/21----05050505----2020202020202020  (Α∆Α: ΨΓΘ24653Π8-5ΤΠ) αποφάσεις ΥΠΕΝ. 2  

 

1.31.31.31.3    Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης     

Το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων∆ασαρχείο Ιωαννίνων∆ασαρχείο Ιωαννίνων∆ασαρχείο Ιωαννίνων θα προβεί στην μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη βελτίωση βατότητας του δασικού 

οδικού δικτύου, περιοχής αρμοδιότητάς της, για την αντιπυρική περίοδο 2020. Αφορά εργασίες εκσκαφής 

χαλαρών εδαφών, καθαρισμός και μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, άρση 

καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος, καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών και κάθε είδους εργασία 

απαιτούμενη για την καλύτερη βατότητα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιους δασικούς δρόμους 

περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων για το έτος 2020, συνολικού μήκους 120+000 χ.λ.μ. Γ΄ κατηγορίας. 

Σκοπός αποτελεί η βελτίωση του οδικού δασικού δικτύου ώστε να εξασφαλισθεί η βατότητα των δρόμων και να 

επιτευχθεί η ορθολογικότερη οργάνωση της δασοπονίας στα εν λόγω συμπλέγματα. 

Στους δασικούς δρόμους η κίνηση των διαφόρων οχημάτων καθίσταται δύσκολη ή και αδύνατη ακόμη, εφ’ 

όσον το κατάστρωμα του δρόμου κατόπιν βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων παρασύρεται ή καλύπτεται από 

καταπτώσεις. 

      Έτσι, η βελτίωση της βατότητάς τους κρίνεται εντελώς απαραίτητη για να εξυπηρετηθούν: 

1. Η μεταφορά των δασικών προϊόντων που θα παραχθούν κατά την εκμετάλλευση του δάσους. 

2. Η αποτελεσματική προστασία του δάσους από πυρκαγιές, με την κατά το δυνατό ταχύτερη προσέγγιση 

του προσωπικού και των μηχανημάτων των δασικών θέσεων, όπου απαιτείται, για την κατάσβεση 

αυτών. 

3. Η εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων της περιοχής. 

4. Ο τουρισμός, η ορεινή και γενικά η περιφερειακή ανάπτυξη του Νομού. 

Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τον ανάδοχο σε οποιαδήποτε υπόδειξη του Τμήματος ∆ασοτεχνικών 

                                                           
1
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

2
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Έργων του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων.  

Θα τηρείται καθημερινό ημερολόγιο με αναφορά στην κάθε είδους εργασίας η οποία εκτελείται και στην θέση 

εκτέλεσής της, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης. 

Οι απαιτούμενες εργασίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και το ∆ασαρχείο∆ασαρχείο∆ασαρχείο∆ασαρχείο 

ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν 

πραγματικές εργασίες.   

Σε περίπτωση μη απασχόλησης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. 

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

κυκλοφορία τους. Υπεύθυνοι για την  νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων έργου. 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. 

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

δαπάνη του χειριστή. 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται το δασικό οδικό δίκτυο  που θα συντηρηθεί με την παρούσα μελέτη για τις 

περιοχές ∆ημοσίων ∆ασών ∆ήμων Ιωαννιτών, Ζαγορίου, Πωγωνίου, Βορείων Τζουμέρκων & ∆ωδώνης. 

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες της εν λόγω διακήρυξης αφορούν τα δημόσια δασικά συμπλέγματα ∆ήμων 

Ιωαννιτών, Ζαγορίου, Πωγωνίου, Βορείων Τζουμέρκων & ∆ωδώνης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ     

       ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

∆ημόσια δάση∆ημόσια δάση∆ημόσια δάση∆ημόσια δάση    

Ισοπέδωση Ισοπέδωση Ισοπέδωση Ισοπέδωση 

καταστρώματος καταστρώματος καταστρώματος καταστρώματος 

m2m2m2m2    

Καθαρισμοί Καθαρισμοί Καθαρισμοί Καθαρισμοί 

τάφρων       τάφρων       τάφρων       τάφρων           

   m   m   m   m    

Άρση Άρση Άρση Άρση 

καταπτώσεων καταπτώσεων καταπτώσεων καταπτώσεων 

m3m3m3m3    

ΚαθαΚαθαΚαθαΚαθαρισμός ρισμός ρισμός ρισμός 

φρεατίωνφρεατίωνφρεατίωνφρεατίων    

m3m3m3m3    

Λάιστα-Σκαμνέλι-Ηλιοχώρι 85.000 5.000 1.000 500 

Μανασσή 2.000 200    

Λεπτοκαρυά 10.000 600   160 

Κρυόβρυσης 8.000   120  

Τεριάχι 15.000   100  

Καστανή 8.000      

Παλιόπυργος 12.000   100  

Πετροβούνι-Χουλιαράδες-

Βαπτιστή 20.000 2.000 100  

 161616160.0000.0000.0000.000    7.8007.8007.8007.800    1.4201.4201.4201.420    660660660660    

ΣΥΝΟΛΙΚΑΣΥΝΟΛΙΚΑΣΥΝΟΛΙΚΑΣΥΝΟΛΙΚΑ    

Ισοπέδωση Ισοπέδωση Ισοπέδωση Ισοπέδωση 

καταστρώματος καταστρώματος καταστρώματος καταστρώματος 

m2m2m2m2    

Καθαρισμοί Καθαρισμοί Καθαρισμοί Καθαρισμοί             

τάφρων    τάφρων    τάφρων    τάφρων        

                              m      m      m      m    

Άρση Άρση Άρση Άρση 

καταπτώσεων καταπτώσεων καταπτώσεων καταπτώσεων 

m3m3m3m3    

    

Ζαγορίου  & Ιωαννιτών 95.000 5.800 1.120 660 

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ
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Πωγωνίου 45.000   200  

Β.Τζουμέρκων- ∆ωδώνης 20.000 2.000 100  

 161616160.0000.0000.0000.000    7.87.87.87.800000000    1.4201.4201.4201.420    660660660660    

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.967,74€). Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω 

εργασίας θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος «αντιπυρικής προστασίας και 

οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για 

χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020. 

        CPVCPVCPVCPV: : : : 45520000455200004552000045520000----8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή. . . .  
Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια της αντι̟υρικής ̟εριόδου 2020 και ̟άντως 

εντός του έτους 2020. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει 3 της τιμής. 

 

1.41.41.41.4    Θεσμικό πλαίσιο Θεσμικό πλαίσιο Θεσμικό πλαίσιο Θεσμικό πλαίσιο     

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως4: 

� Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� Του Ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

� Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ημοσίου Τομέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,      

� Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

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

� Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,6 

� Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων…»,  

                                                           
3
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

4
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
5
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

6
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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� Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

� Του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών7 

� Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

� Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

� Του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

� Του Π.∆ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

� Της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας 
& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  

− Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/0232924/1004/0232924/1004/0232924/1004/02----04040404----2020202020202020  (Α∆Α: 6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) απόφαση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση διάθεσης πίστωσης - χρηματοδότηση των ∆ασικών 

Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής 

προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών 

δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 

2020» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2020». 

−      Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/∆ΥΠΕΝ/∆ΥΠΕΝ/∆ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/46430/1365/21Π∆Π/46430/1365/21Π∆Π/46430/1365/21Π∆Π/46430/1365/21----05050505----2020202020202020  (Α∆Α: ΨΓΘ24653Π8-5ΤΠ) 1η τροποποίηση της 

ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/02ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/02ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/02ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/02----04040404----2020202020202020  (Α∆Α: 6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας «Έγκριση διάθεσης πίστωσης - χρηματοδότηση των ∆ασικών Υπηρεσιών των 

Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και 

οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για 

χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020» από πιστώσεις 

του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2020». 

− Την υπ’ αριθμ. 68811/2268811/2268811/2268811/22----06060606----2020202020202020 απόφαση του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων «Συγκρότηση Τριμελούς 

Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, στην περιοχή  αρμοδιότητας του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων». 

− Την με αριθμ. 58930/0158930/0158930/0158930/01----06060606----2020202020202020 Απόφαση του Σ.Α.∆.Η.-∆.Μ. «Κατανομή πιστώσεων και 

καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και 

Οδοποιίας»  από τον Ειδικό φορέα ∆ασών του πράσινου ταμείου έτους 2020  για το  ∆ασαρχείο∆ασαρχείο∆ασαρχείο∆ασαρχείο    

ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων». 

− Την με αριθμ. 68289/1968289/1968289/1968289/19----06060606----2020202020202020 Απόφαση του Σ.Α.∆.Η.-∆.Μ. «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και 

έγκρισης τευχών δημοπράτησης για τη μίσθωση: «Βελτίωση Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου 

δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων για το έτος 2020- Μίσθωση 

μηχανημάτων», προϋπολογισμού 26.000,00 € (με ΦΠΑ)». 

− Την με αριθμ. 73508/3073508/3073508/3073508/30----06060606----2020202020202020 Απόφαση του Σ.Α.∆.Η.-∆.Μ. «Έγκριση των όρων της Αναλυτικής 

∆ιακήρυξης για τη μίσθωση: ««Βελτίωση Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών 

περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων για το έτος 2020- Μίσθωση μηχανημάτων», 

προϋπολογισμού 26.000,00 € (με ΦΠΑ)». 

− Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

                                                           
7
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23, καταργείται με 

την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.  
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

−  

1.51.51.51.5    Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού     

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων , Μ. Κοτοπούλη 62 Γραφείο 

Γ1,  την 16 Ιουλίου 16 Ιουλίου 16 Ιουλίου 16 Ιουλίου 2020202020202020, ημέρα , ημέρα , ημέρα , ημέρα Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη και ώρα  ώρα  ώρα  ώρα 10101010.00 .00 .00 .00 π.μ.π.μ.π.μ.π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του 

διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή 16 Ιουλίου 20216 Ιουλίου 20216 Ιουλίου 20216 Ιουλίου 2020000    και ώρα  ώρα  ώρα  ώρα 10.0010.0010.0010.00 π.μ. π.μ. π.μ. π.μ.8 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, ΠΕΝΤΕ (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 

έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

1.61.61.61.6    ∆ημοσιότητα∆ημοσιότητα∆ημοσιότητα∆ημοσιότητα    

∆ημοσίευση σε εθνικό επίπεδο ∆ημοσίευση σε εθνικό επίπεδο ∆ημοσίευση σε εθνικό επίπεδο ∆ημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 9.  

Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

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

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 

– ∆υτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση (URL) :   www. apdhp-dm.gov.gr 
 

1.71.71.71.7    Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης     

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους10  
β) ∆εν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
8
 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 
9
 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 

10
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2.2.2.2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

2.12.12.12.1    Γενικές ΠληροφορίεςΓενικές ΠληροφορίεςΓενικές ΠληροφορίεςΓενικές Πληροφορίες    

2.1.12.1.12.1.12.1.1    Έγγραφα της σύμβασηςΈγγραφα της σύμβασηςΈγγραφα της σύμβασηςΈγγραφα της σύμβασης    
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης11  είναι τα ακόλουθα: 

• Η με αριθμ.75353/0375353/0375353/0375353/03----07070707----2020202020202020 Περίληψη της ∆ιακήρυξης 
• Η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ) με τα Παραρτήματα12 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής  
• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 
• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
• Μελέτη (Τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο, ενδεικτικός προϋπολογισμός, 

συγγραφή υποχρεώσεων στοιχεία που περιλαμβάνονται στην μελέτη της υπηρεσίας) 13 
• Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.22.1.22.1.22.1.2    Επικοινωνία Επικοινωνία Επικοινωνία Επικοινωνία ---- Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης    
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της 
ιστοσελίδας   www. apdhp-dm.gov.gr. 
Τα έγγραφα του διαγωνισμού  διατίθενται14 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών  ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία 
και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο15.   
2.1.32.1.32.1.32.1.3    Παροχή Παροχή Παροχή Παροχή ∆ιευκρινίσεων∆ιευκρινίσεων∆ιευκρινίσεων∆ιευκρινίσεων    
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο ΠΕΝΤΕ (5) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. 
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 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
12

 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
13

 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
14

 Πρβλ άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 3  του ν. 4412/2016  
15

 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών16. 
2.1.42.1.42.1.42.1.4    ΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσα    
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.]17 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.18 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).19 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.20  
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα21. 
2.1.52.1.52.1.52.1.5    ΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσεις22222222    
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2  και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

                                                           
16

 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
17

 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. 
18

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
19

 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
20

    Άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 14 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017   

21
  Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

22
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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και ∆ανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο Παράρτημα Γ. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.22.22.22.2    ∆ικαίωμα Συμμετοχής ∆ικαίωμα Συμμετοχής ∆ικαίωμα Συμμετοχής ∆ικαίωμα Συμμετοχής ---- Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής    

2.2.12.2.12.2.12.2.1    ∆ικαίωμα συμμετοχής ∆ικαίωμα συμμετοχής ∆ικαίωμα συμμετοχής ∆ικαίωμα συμμετοχής     
1.1.1.1. ∆ικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.23232323    
2.2.2.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή24 για την υποβολή προσφοράς25.  
 3.3.3.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.26   

                                                           
23

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
24

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
25

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
26

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2    Εγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχής27272727    
2.2.2.1. 2.2.2.1. 2.2.2.1. 2.2.2.1. Για την  συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται η 
κατάθεση  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής28, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.2.32.2.32.2.32.2.3    Λόγοι αποκλεισμούΛόγοι αποκλεισμούΛόγοι αποκλεισμούΛόγοι αποκλεισμού29292929        
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2222.2.3.1. .2.3.1. .2.3.1. .2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους30 :  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

                                                           
27 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016

 
28

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 

παρ. 1α ν. 4412/2016) 
29

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
30

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

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

2.2.3.2.2.2.3.2.2.2.3.2.2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους31.  
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
2.2.3.3.2.2.3.3.2.2.3.3.2.2.3.3.32323232     Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
2.2.3.4.2.2.3.4.2.2.3.4.2.2.3.4. Αποκλείεται33 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση    ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης    ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση    από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 

                                                           
31 

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
32

 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 

δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 
33

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας34,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 
του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  
2.2.3.5. 2.2.3.5. 2.2.3.5. 2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.6.2.2.3.6.2.2.3.6.2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2.β. και 2.2.3.435 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 36. 

                                                           
34

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
35

 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
36

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.7.2.2.3.7.2.2.3.7.2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη 
από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος37. 
2.2.3.8. 2.2.3.8. 2.2.3.8. 2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
Κριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια Επιλογής38383838     

2.2.42.2.42.2.42.2.4    Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικήςΚαταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικήςΚαταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικήςΚαταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας δραστηριότητας δραστηριότητας δραστηριότητας39393939        
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
2.2.52.2.52.2.52.2.5    Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια40404040        
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
2.2.62.2.62.2.62.2.6    Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότητα41414141        
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται42 να διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα έργου 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τις οποίες καταθέτει προσφορά. 

                                                           
37

  Άρθρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
38

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
39

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
40

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με 

το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να 

είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα 

επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί 

φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από 

τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 

αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
41

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του 

άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν 

άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα 

οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον 

......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος 

των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας 

τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα 

IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
42

 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
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2.2.72.2.72.2.72.2.7    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςΠρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςΠρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςΠρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης43434343        
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
2.2.82.2.82.2.82.2.8    Στήριξη Στήριξη Στήριξη Στήριξη στην ικανότητα τρίτων στην ικανότητα τρίτων στην ικανότητα τρίτων στην ικανότητα τρίτων     
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
2.2.92.2.92.2.92.2.9    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογήςΚανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογήςΚανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογήςΚανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής    
2.2.9.12.2.9.12.2.9.12.2.9.1    Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών     
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΣΤ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆44 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 
2.2.9.22.2.9.22.2.9.22.2.9.2    Αποδεικτικά μέσαΑποδεικτικά μέσαΑποδεικτικά μέσαΑποδεικτικά μέσα45454545    
ΑΑΑΑ. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/201646. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)47. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.448. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016  
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 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 

4412/2016) 
44

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
45

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
46

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
47

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
48

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν49. 
Β.Β.Β.Β. 1.1.1.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά50: 
α)α)α)α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 
β)β)β)β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά οργανισµούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

                                                           
49

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
50

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
γ) γ) γ) γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
BBBB. 2.. 2.. 2.. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.51 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού  
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Β.3.Β.3.Β.3.Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν έγγραφα διότι δεν απαιτούνται.    
Β.4. Β.4. Β.4. Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν : 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας του μηχανήματος. 
2. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα της 

δημοπρασίας. 
3. Σε περίπτωση που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος θα 

πρέπει να υποβληθεί μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεσητεχνική έκθεσητεχνική έκθεσητεχνική έκθεση----περιγραφήπεριγραφήπεριγραφήπεριγραφή από 
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. 

4. Παραστατικό ̟ληρωµής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020, ̟ου α̟οδεικνύεται µε 

βεβαίωση καταβολής των ̟ροβλε̟οµένων τελών για τα µηχανήµατα έργων του ιδιοκτήτη,  

α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία της Περιφέρειας στην ο̟οία είναι εγγεγραµµένο το µηχάνηµα, 

ισχύουσα την ηµέρα του ∆ηµο̟ρασίας. 

Β.5. Β.5. Β.5. Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν έγγραφα 
διότι δεν απαιτούνται.    
Β.6.Β.6.Β.6.Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
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Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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συγκρότηση ∆.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.7.Β.7.Β.7.Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους52 που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8.Β.8.Β.8.Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 
Β.9.Β.9.Β.9.Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.53 
 

2.32.32.32.3    Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης      

2.3.12.3.12.3.12.3.1    Κριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσης54545454        
Κριτήριο ανάθεσης55 της Σύμβασης56 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 
βάσει τιμής57 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων έργου  ή 
για μέρος των υπό μίσθωση μηχανημάτων έργου. Η προσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιμισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται 
αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                           
52

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
53

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
54

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
55

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
56

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
57

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ





 

Σελίδα 23 

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.  
2.3.22.3.22.3.22.3.2    Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 58585858            
∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 
2.3.32.3.32.3.32.3.3    Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοίΗλεκτρονικοί πλειστηριασμοίΗλεκτρονικοί πλειστηριασμοίΗλεκτρονικοί πλειστηριασμοί59595959        
∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 
 

2.42.42.42.4    ΚατΚατΚατΚατάρτιση άρτιση άρτιση άρτιση ---- Περιεχόμενο Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών    

2.4.12.4.12.4.12.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορώνΓενικοί όροι υποβολής προσφορώνΓενικοί όροι υποβολής προσφορώνΓενικοί όροι υποβολής προσφορών    
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α & Β της 
∆ιακήρυξης     για το σύνολο των μηχανημάτων έργου  ή για μέρος των υπό μίσθωση μηχανημάτων για το σύνολο των μηχανημάτων έργου  ή για μέρος των υπό μίσθωση μηχανημάτων για το σύνολο των μηχανημάτων έργου  ή για μέρος των υπό μίσθωση μηχανημάτων για το σύνολο των μηχανημάτων έργου  ή για μέρος των υπό μίσθωση μηχανημάτων 
έργου. έργου. έργου. έργου.  
Η πΗ πΗ πΗ προσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.ροσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.ροσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.ροσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα 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.προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης.προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης.προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 
Προσφορές που θα φέρουν τιμές μεΠροσφορές που θα φέρουν τιμές μεΠροσφορές που θα φέρουν τιμές μεΠροσφορές που θα φέρουν τιμές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά μηχάνημα,  γαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά μηχάνημα,  γαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά μηχάνημα,  γαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά μηχάνημα,  
κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται. κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται. κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται. κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.  
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής60. 
2.4.22.4.22.4.22.4.2    Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών     
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) 
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων  
(Ταχυδρομική διεύθυνση: (Ταχυδρομική διεύθυνση: (Ταχυδρομική διεύθυνση: (Ταχυδρομική διεύθυνση: Μαρίκας Κοτοπούλη 62Μαρίκας Κοτοπούλη 62Μαρίκας Κοτοπούλη 62Μαρίκας Κοτοπούλη 62    ––––    Τ.Κ 45445Τ.Κ 45445Τ.Κ 45445Τ.Κ 45445    ΙωάννιναΙωάννιναΙωάννιναΙωάννινα). Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 
άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμούΠρος: τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμούΠρος: τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμούΠρος: τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού    
Προσφορά του ………………………Προσφορά του ………………………Προσφορά του ………………………Προσφορά του ………………………    

για τις εργασίες: «για τις εργασίες: «για τις εργασίες: «για τις εργασίες: «ΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωση----Συντήρηση δαΣυντήρηση δαΣυντήρηση δαΣυντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης σικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης σικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης σικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης 
∆ασαρχείου Ιωαννίνων ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ∆ασαρχείου Ιωαννίνων  για το έτος  για το έτος  για το έτος  για το έτος 2020202020202020    –––– Μίσθωση μηχανημάτων» Μίσθωση μηχανημάτων» Μίσθωση μηχανημάτων» Μίσθωση μηχανημάτων»    

με αναθέτουσα αρχή το ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με αναθέτουσα αρχή το ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με αναθέτουσα αρχή το ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με αναθέτουσα αρχή το ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ         
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 16 Ιουλίου16 Ιουλίου16 Ιουλίου16 Ιουλίου    2020202020202020    

                                                           
58

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
59

 Πρβλ άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
60

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράςαίτηση υποβολής προσφοράςαίτηση υποβολής προσφοράςαίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α)Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,Τεχνική Προσφορά»,Τεχνική Προσφορά»,Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά«Οικονομική Προσφορά«Οικονομική Προσφορά«Οικονομική Προσφορά»,»,»,», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
του άρθρου 2.4.2.2.. 
2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 
2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.32.4.32.4.32.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» Περιεχόμενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» Περιεχόμενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» Περιεχόμενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»     
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν61: 
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του Ν. 4412/201662, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ), 
β) Εγγύηση συμμετοχής, δεν απαιτείται σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»    
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος  Α της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
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αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα63 64.  
Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:  
1. Φωτοαντίγραφο της άδειας του μηχανήματος. 
2. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα της 
δημοπρασίας. 
3. Σε περίπτωση που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος θα 
πρέπει να υποβληθεί μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεσητεχνική έκθεσητεχνική έκθεσητεχνική έκθεση----περιγραφήπεριγραφήπεριγραφήπεριγραφή από 
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
δεν αναφέρονται στην άδεια. 
4. Παραστατικό ̟ληρωµής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020, ̟ου α̟οδεικνύεται µε 

βεβαίωση καταβολής των ̟ροβλε̟οµένων τελών για τα µηχανήµατα έργων του ιδιοκτήτη,  α̟ό 

την αρµόδια υ̟ηρεσία της Περιφέρειας στην ο̟οία είναι εγγεγραµµένο το µηχάνηµα, ισχύουσα 

την ηµέρα του ∆ηµο̟ρασίας. 

Σε περίπτωση που η άδεια του μηχανήματος έργου δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του προσφέροντα, 
πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του μηχανήματος έργου, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι θα παρέχει το μηχάνημα έργου στον προσφέροντα για την συντήρηση 
βατότητας δασικού οδικού δικτύου της  αντιπυρικής περιόδου  έτους 2020, για τη διαδρομή – θέση 
ευθύνης της προσφοράς του. 
2.2.2.2.4.54.54.54.5    Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορώνοικονομικών προσφορώνοικονομικών προσφορώνοικονομικών προσφορών    
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής.  
Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς  υπάρχει στο Παράρτημα Γ. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων έργου  ή 
για μέρος των υπό μίσθωση μηχανημάτων έργου. Η προσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιμισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται 
αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που θα 
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Προσφορές που θα φέρουν 
τιμές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά μηχάνημα, κρίνονται απαράδεκτες και 
απορρίπτονται.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης65. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
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προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή66 στο 
Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.  
2.4.62.4.62.4.62.4.6    Χρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορών67676767            
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ΕΞΙ (6) ΕΞΙ (6) ΕΞΙ (6) ΕΞΙ (6) 
ΜΗΝΕΣΜΗΝΕΣΜΗΝΕΣΜΗΝΕΣ από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
2.4.72.4.72.4.72.4.7    Λόγοι απόρριψης προσφορώνΛόγοι απόρριψης προσφορώνΛόγοι απόρριψης προσφορώνΛόγοι απόρριψης προσφορών68686868    
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 
(Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας,69  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3.3.3.3.    ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ---- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      

3.13.13.13.1    Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών     

3.1.13.1.13.1.13.1.1    Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς     
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 
του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 
και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει 
τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας 
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση 
της σύμβασης. 
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 
των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 
3.1.23.1.23.1.23.1.2    Αξιολόγηση προσφορώνΑξιολόγηση προσφορώνΑξιολόγηση προσφορώνΑξιολόγηση προσφορών    
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 
και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των 
τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 
την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού.  
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με σχετική απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια του ∆ασαρχείου ∆ασαρχείου ∆ασαρχείου ∆ασαρχείου     ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων στους προσφέροντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή70 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές71.  
 

3.23.23.23.2    Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςΠρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςΠρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςΠρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης72727272    ---- ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης    

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας  
∆ΕΚΑ (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, 
τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού. 
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης 
της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.∆.,  
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του73.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ήήήή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήήήή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  
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 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
72

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.33.33.33.3    Κατακύρωση Κατακύρωση Κατακύρωση Κατακύρωση ---- σύναψη σύμβασης  σύναψη σύμβασης  σύναψη σύμβασης  σύναψη σύμβασης     

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί 
αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..74 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα δέκα δέκα δέκα ((((11110) ημέρες0) ημέρες0) ημέρες0) ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 
107 του Ν.4497/17).  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  
 

    3.43.43.43.4    Ενστάσεις Ενστάσεις Ενστάσεις Ενστάσεις     

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής75. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 
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 Άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 26 και 27 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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3.53.53.53.5    Ματαίωση ∆ιαδικασίαςΜαταίωση ∆ιαδικασίαςΜαταίωση ∆ιαδικασίαςΜαταίωση ∆ιαδικασίας    

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

4.14.14.14.1    Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)    

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 76 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 

4.2 4.2 4.2 4.2     Συμβατικό Πλαίσιο Συμβατικό Πλαίσιο Συμβατικό Πλαίσιο Συμβατικό Πλαίσιο ---- Εφαρμοστέα Νομοθεσία  Εφαρμοστέα Νομοθεσία  Εφαρμοστέα Νομοθεσία  Εφαρμοστέα Νομοθεσία     

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

4.34.34.34.3    Όροι εκτέλεσης της σύμβασηςΌροι εκτέλεσης της σύμβασηςΌροι εκτέλεσης της σύμβασηςΌροι εκτέλεσης της σύμβασης    

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

4.44.44.44.4    ΥπεργολαβίαΥπεργολαβίαΥπεργολαβίαΥπεργολαβία    

∆εν προβλέπεται υπεργολαβία.  
 

4.54.54.54.5    Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της     

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 77 78 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
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Επισημαίνεται, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016, η δυνατότητα της 
αναθέτουσας Αρχής να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
όταν παραστεί η ανάγκη λόγω μη προγραμματισμένων - έκτακτων εργασιών πυροπροστασίας  και με 
την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.  
 

4.64.64.64.6    ∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης79797979        

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

5.15.15.15.1    Τρόπος πληρωμής Τρόπος πληρωμής Τρόπος πληρωμής Τρόπος πληρωμής     

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : : : :  
Το 100%100%100%100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.    
Προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις σε ποσοστό 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και η 
τμηματική πληρωμή έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  
5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση    υπόκειται στις κρατήσειςi που προβλέπονται για τις συμβάσεις 
αυτές  περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 Ν. 4013/2011ii, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 
 

5.25.25.25.2    Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου ---- Κυρώσεις  Κυρώσεις  Κυρώσεις  Κυρώσεις     

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος80  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον κάποιο μηχάνημα, μετά την υπογραφή της σύμβασης, 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 θα του δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.    
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν  συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.  Αν ο Ανάδοχος  ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις και στις εντολές της 
Υπηρεσίας, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο81 5% επί της συμβατικής 
αξίας των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος  που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.  
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται 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 κατά το πέρας της σύμβασης, από όλα τα μηχανήματα 
( ομοειδούς εργασίας) και 3) της τιμής μονάδος / ώρα του μηχανήματος κατά την προσφορά.   
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης των εργασιών συντήρησης 
βατότητας- πυροπροστασίας, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
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του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 
 

5.35.35.35.3    ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων82828282            

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6.6.6.6.    ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ     

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να  εκτελεί τις εργασίες συντήρησης βατότητας του δασικού δικτύου 

τμηματικά και όποτε προκύπτει ανάγκη σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ως χρόνος Ως χρόνος Ως χρόνος Ως χρόνος 

εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020 και πάντως εντός του εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020 και πάντως εντός του εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020 και πάντως εντός του εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020 και πάντως εντός του 

έέέέτους 2020.τους 2020.τους 2020.τους 2020.    

Οι απαιτούμενες εργασίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και το 
∆ασαρχείο ∆ασαρχείο ∆ασαρχείο ∆ασαρχείο ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν 
δεν προκύψουν πραγματικές εργασίες.   
6.1.2. 6.1.2. 6.1.2. 6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να εκτελεστούν- παραδοθούν οι εργασίες 
συντήρησης βατότητας – πυροπροστασίας , ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

6.2 Παραλαβή υλι6.2 Παραλαβή υλι6.2 Παραλαβή υλι6.2 Παραλαβή υλικών κών κών κών ---- Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών    

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. H παραλαβή των εργασιών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1683  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ε της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
μακροσκοπικό έλεγχο. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής της εργασίας με παρατηρήσεις –απόρριψης  των εργασιών) σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Εργασίες που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Η παραλαβή των εργασιών  και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  
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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.  
Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο καθημερινά με ευθύνη του 
αναδόχου που θα περιέρχεται στο Τμήμα Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων 
το αργότερο έως την μεθεπόμενη από την ημέρα στην οποία αναφέρεται.  Στο ημερολόγιο 
καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τα 
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα καθώς και τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών συντήρησης 
βατότητας. 
Το ημερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 
την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών.  
Το ημερολόγιο υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής και συμφωνά με αυτό, συντάσσεται το 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών.  
Αν η παραλαβή των εργασιών  και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ∆ημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων.84 
 

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

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
 

6.4 6.4 6.4 6.4     Απόρριψη συμβατικώΑπόρριψη συμβατικώΑπόρριψη συμβατικώΑπόρριψη συμβατικών υλικών ν υλικών ν υλικών ν υλικών –––– Αντικατάσταση Αντικατάσταση Αντικατάσταση Αντικατάσταση    

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1. 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. 
6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

                                                           
84

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4.3.6.4.3.6.4.3.6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

6.56.56.56.5    ∆είγματα ∆είγματα ∆είγματα ∆είγματα –––– ∆ειγματοληψία  ∆ειγματοληψία  ∆ειγματοληψία  ∆ειγματοληψία –––– Εργαστηριακές εξε Εργαστηριακές εξε Εργαστηριακές εξε Εργαστηριακές εξετάσειςτάσειςτάσειςτάσεις    

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
 

6.66.66.66.6    Εγγυημένη λειτουργία Εγγυημένη λειτουργία Εγγυημένη λειτουργία Εγγυημένη λειτουργία μίσθωσημίσθωσημίσθωσημίσθωσηςςςς85858585        

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
 

6.76.76.76.7    Αναπροσαρμογή τιμήςΑναπροσαρμογή τιμήςΑναπροσαρμογή τιμήςΑναπροσαρμογή τιμής86868686        

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
 
 
 

    
    

    
    

                                                           
85

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
86

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ    
Ο ΑΟ ΑΟ ΑΟ ΑΝ.Ν.Ν.Ν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     

ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     
    
 

Χρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος Λαγός 
∆ασολόγος με Α’ βαθμό∆ασολόγος με Α’ βαθμό∆ασολόγος με Α’ βαθμό∆ασολόγος με Α’ βαθμό    

 

    
 
 

    
Ιωάννινα 03-07-2020  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α –––– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την ΑναθέτουΣύμβασης (προσαρμοσμένο από την ΑναθέτουΣύμβασης (προσαρμοσμένο από την ΑναθέτουΣύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)σα Αρχή)σα Αρχή)σα Αρχή)    
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ΕΡΓΟ: 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  για το 

έτος 2020 – Μίσθωση Μηχανηµάτων 

 

CPV: 45520000-8 Ενοικίαση εξο̟λισµού 
χωµατουργικών εργασιών µε 

Χειριστή 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
Πιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών του 

Πράσινου Ταµείου έτους 2020 

  ∆α̟άνη: 26.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 

 

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  για το έτος 2020 – Μίσθωση 

Μηχανηµάτων 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η ̟αρούσα µελέτη συντάσσεται ̟ροκειµένου το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων να ̟ροβεί στην 

µίσθωση µηχανηµάτων έργου για την συντήρηση και α̟οκατάσταση της βατότητας του 

υφιστάµενου δασικού οδικού δικτύου, των δηµοσίων δασών ̟εριοχής ευθύνης ∆ασαρχείου 

Ιωαννίνων για την αντι̟υρική ̟ερίοδο 2020. Αφορά εργασίες µόρφωσης καταστρώµατος οδού, 

καθαρισµός και µόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατοµής, άρση κατα̟τώσεων για κάθε είδους 

έδαφος, και κάθε είδους εργασία α̟αιτούµενη για την καλύτερη βατότητα. Οι εργασίες  θα 

̟ραγµατο̟οιηθούν ε̟ί των υφιστάµενων δασικών δρόµων Γ’ κατηγορίας, συνολικού µήκους  

120+000 χ.λ.µ. ̟ερί̟ου. 

Για τις ̟αρα̟άνω εργασίες το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων α̟αλλάσσεται της διαδικασίας 

̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε το αριθµ. 61727/1335/2861727/1335/2861727/1335/2861727/1335/28----05050505----2020202020202020 έγγραφο της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Σκο̟ός της ̟αρούσας µελέτης α̟οτελεί η συντήρηση του 

υφιστάµενου οδικού δασικού δικτύου ώστε να εξασφαλισθεί η βατότητα των δρόµων και να 

ε̟ιτευχθεί η ορθολογικότερη οργάνωση της δασο̟ονίας στα εν λόγω συµ̟λέγµατα. Στους 

δασικούς δρόµους η κίνηση των διαφόρων οχηµάτων καθίσταται δύσκολη ή και αδύνατη ακόµη, 

λόγω κατα̟τώσεων, κατολισθήσεων ̟ρανών,  µείωσης του ̟λάτους του καταστρώµατος α̟ό τα  

̟ολλά νερά ̟ου α̟έκοψαν ή  διαβρώσανε αυτό  κ.λ̟. 

      Έτσι, η βελτίωση της βατότητάς τους κρίνεται εντελώς α̟αραίτητη για να εξυ̟ηρετηθούν: 

• Η µεταφορά των δασικών ̟ροϊόντων ̟ου θα ̟αραχθούν κατά την εκµετάλλευση του 

δάσους. 

• Η α̟οτελεσµατική ̟ροστασία του δάσους α̟ό ̟υρκαγιές, µε την κατά το δυνατό 

ταχύτερη ̟ροσέγγιση του ̟ροσω̟ικού και των µηχανηµάτων των δασικών θέσεων, ό̟ου 

α̟αιτείται, για την κατάσβεση αυτών. 

• Η ορεινή κτηνοτροφία. 

• Ο τουρισµός και η δασική αναψυχή 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υ̟άρχει άµεση αντα̟όκριση α̟ό τον ανάδοχο σε 

ο̟οιαδή̟οτε υ̟όδειξη του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων.  

Θα τηρείται  καθηµερινό ηµερολόγιο µε αναφορά στην κάθε είδους εργασίας η ο̟οία 

εκτελείται και στην θέση εκτέλεσής της, ό̟ως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τιµολόγιο της 

̟αρούσας µελέτης. 
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Οι α̟αιτούµενες εργασίες λόγω της φύσης του έργου δεν είναι δυνατόν να ̟ροβλεφθούν 

ε̟ακριβώς εκ των ̟ροτέρων και το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει 

όλο το ̟οσό του εγκεκριµένου ̟ροϋ̟ολογισµού αν δεν ̟ροκύψουν ̟ραγµατικές εργασίες.   

Σε ̟ερί̟τωση µη α̟ασχόλησης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία α̟οζηµίωση. Προϋ̟όθεση 

α̟ασχόλησης των µηχανηµάτων α̟οτελεί η ύ̟αρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόµιµη 

κυκλοφορία τους. Υ̟εύθυνοι για την  νόµιµη κυκλοφορία είναι µόνο οι κάτοχοι των 

µηχανηµάτων έργου. Σε ̟ερί̟τωση ζηµιών ή ο̟οιουδή̟οτε ατυχήµατος  ο ιδιοκτήτης  του 

µισθωµένου µηχανήµατος θεωρείται α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος και δεν δικαιούται καµία 

α̟οζηµίωση. Ε̟ίσης σε ̟ερί̟τωση ζηµιάς ή ατυχήµατος ̟ρος τρίτους ο ιδιοκτήτης του 

µηχανήµατος φέρει την α̟οκλειστική ευθύνη. 

Στην ̟ροσφερόµενη τιµή  θα συµ̟εριλαµβάνεται η δα̟άνη της µίσθωσης του µηχανήµατος 

έργου καθώς και η δα̟άνη του χειριστή. 

Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα εµφανίζεται το δίκτυο  δασικών  δρόµων Γ’ κατηγορίας (̟λάτος 

καταστρώµατος 4,00 µ) στους ο̟οίους θα α̟ασχοληθούν τα µισθωµένα µηχανήµατα   

                                               ΠΙΝΑΚΑΣ  

Τα α̟αραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά των ̟αρα̟άνω µηχανηµάτων ̟εριλαµβάνονται στις 

        ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗ       ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗ       ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗ       ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

∆ημόσια δάση∆ημόσια δάση∆ημόσια δάση∆ημόσια δάση    

Ισοπέδωση Ισοπέδωση Ισοπέδωση Ισοπέδωση 

καταστρώματος καταστρώματος καταστρώματος καταστρώματος 

m2m2m2m2    

Καθαρισμοί Καθαρισμοί Καθαρισμοί Καθαρισμοί 

τάφρων       τάφρων       τάφρων       τάφρων           

   m   m   m   m    

Άρση Άρση Άρση Άρση 

καταπτώσεων καταπτώσεων καταπτώσεων καταπτώσεων 

m3m3m3m3    

Καθαρισμός Καθαρισμός Καθαρισμός Καθαρισμός 

φρεατίωνφρεατίωνφρεατίωνφρεατίων    

m3m3m3m3    

Λάιστα-Σκαμνέλι-

Ηλιοχώρι 85.000 5.000 1.000 500 

Μανασσή 2.000 200    

Λεπτοκαρυά 10.000 600   160 

Κρυόβρυσης 8.000   120  

Τεριάχι 15.000   100  

Καστανή 8.000      

Παλιόπυργος 12.000   100  

Πετροβούνι-Χουλιαράδες-

Βαπτιστή 20.000 2.000 100  

 161616160.0000.0000.0000.000    7.8007.8007.8007.800    1.4201.4201.4201.420    660660660660    

ΣΥΝΟΛΙΚΑΣΥΝΟΛΙΚΑΣΥΝΟΛΙΚΑΣΥΝΟΛΙΚΑ    

Ισοπέδωση Ισοπέδωση Ισοπέδωση Ισοπέδωση 

καταστρώματος καταστρώματος καταστρώματος καταστρώματος 

m2m2m2m2    

Καθαρισμοί Καθαρισμοί Καθαρισμοί Καθαρισμοί             

τάφρων    τάφρων    τάφρων    τάφρων        

                              m      m      m      m    

Άρση Άρση Άρση Άρση 

καταπτώσεων καταπτώσεων καταπτώσεων καταπτώσεων 

m3m3m3m3    

    

Ζαγορίου  & Ιωαννιτών 95.000 5.800 1.120 660 

Πωγωνίου 45.000   200  

Β.Τζουμέρκων- ∆ωδώνης 20.000 2.000 100  

 161616160.0000.0000.0000.000    7.8007.8007.8007.800    1.4201.4201.4201.420    660660660660    
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εγκεκριµένες τεχνικές ̟ροδιαγραφές. Ο βοηθητικός εξο̟λισµός, οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις 

λειτουργίας τους αναφέρονται ̟αρακάτω καθώς και στο Τιµολόγιο της Υ̟ηρεσίας και στην 

Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων. 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ  

� Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης. 

� Περιστρεφόµενο φάρο. 

� Καλή κατάσταση ελαστικών. 

� Προβολείς εργασίας (εµ̟ρός  - ̟ίσω). 

� Γιλέκο  ασφαλείας φωσφορούχο. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ  

� Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης. 

� Περιστρεφόµενο φάρο. 

� Καλή κατάσταση ελαστικών. 

� Προβολείς εργασίας (εµ̟ρός  - ̟ίσω). 

� Γιλέκο  ασφαλείας φωσφορούχο. 

Τα µηχανήµατα έργου θα χρησιµο̟οιηθούν κατά ̟ερί̟τωση ό̟ως φαίνονται και στους 

ανωτέρω ̟ίνακες και ανάλογα µε τις ανάγκες (̟ρογραµµατισµένες ή έκτακτες) ̟ου θα 

̟ροκύψουν.       

Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό το σχετικό ̟ίνακα ̟ροϋ̟ολογισµού, ο ̟ροϋ̟ολογισµός µελέτης 

ανέρχεται στο ̟οσό των 26.000,00 Ευρώ συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

Η  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  γίνει  α̟ό  το  ∆ασαρχείο Ιωαννίνων και θα  βαρύνει τις 

̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος για την υλο̟οίηση έργων και εργασιών «Αντι̟υρικής ̟ροστασίας 

και οδο̟οιίας» ̟ου ̟εριλαµβάνονται στα εγκεκριµένα «Προγράµµατα δασικών δραστηριοτήτων 

για χρηµατοδότηση α̟ό τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020» α̟ό 

̟ιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου έτους 2020. 

Η διαδικασία θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ό̟ως ισχύει σήµερα καθώς 

και των ισχυουσών διατάξεων και νοµοθεσίας.  
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ΕΡΓΟ: 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  για το 

έτος 2020 – Μίσθωση Μηχανηµάτων 

 

CPV: 45520000-8 Ενοικίαση εξο̟λισµού 
χωµατουργικών εργασιών µε χειριστή 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
Πιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών του 

Πράσινου Ταµείου έτους 2020 

  ∆α̟άνη: 26.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Ο Ισο̟εδωτής – ∆ιαµορφωτής Γαιών (γκρέιντερ)  ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού ̟ρέ̟ει να έχει τα 

χαρακτηριστικά ̟ου ̟εριγράφονται ̟αρακάτω. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ - ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 

• Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως ∆ιαµορφωτής ή Ισο̟εδωτής Γαιών  στην άδεια 

Μηχανήµατος Έργου. 

• Εξοφληµένα τέλη χρήσης ̟εριόδου 2020, ̟ου α̟οδεικνύεται µε βεβαίωση καταβολής των 

̟ροβλε̟οµένων τελών για τα µηχανήµατα έργων του ιδιοκτήτη,  α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία 

της Περιφέρειας στην ο̟οία είναι εγγεγραµµένο το µηχάνηµα, ισχύουσα την ηµέρα του 

∆ηµο̟ρασίας 

•        Η  ι̟̟οδύναµη του κινητήρα του µηχανήµατος να είναι 135 ί̟̟ους (ΗΡ) και άνω.  

 

Τα ̟αρα̟άνω χαρακτηριστικά ̟ρέ̟ει να α̟οτυ̟ώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν κά̟οιο 

α̟ό τα ̟αρα̟άνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού µαζί µε 

την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-̟εριγραφή α̟ό Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

στην ο̟οία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά ̟ου δεν αναφέρονται στην άδεια.  

 

 

 

 

 

 

Ο Εκσκαφέας Τροχοφόρος ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού ̟ρέ̟ει να έχει τα χαρακτηριστικά ̟ου 

̟εριγράφονται ̟αρακάτω. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ 

•       Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο Τροχοφόρος Εκσκαφέας στην άδεια Μηχανήµατος 

Έργου. 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)                                                                          
(Α̟ό 135 ΗΡ και άνω) 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ (ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ) 

Β) Εκσκαφέας Τροχοφόρος α̟ό 135 ΗΡ και άνω 
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• Εξοφληµένα τέλη χρήσης ̟εριόδου 2020, ̟ου α̟οδεικνύεται µε βεβαίωση καταβολής των 

̟ροβλε̟οµένων τελών για τα µηχανήµατα έργων του ιδιοκτήτη,  α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία της 

Περιφέρειας στην ο̟οία είναι εγγεγραµµένο το µηχάνηµα, ισχύουσα την ηµέρα της ∆ηµο̟ρασίας 

• Η  ι̟̟οδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι α̟ό 135 ί̟̟ους (ΗΡ) και άνω.  

Τα ̟αρα̟άνω χαρακτηριστικά ̟ρέ̟ει να α̟οτυ̟ώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν κά̟οιο 

α̟ό τα ̟αρα̟άνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού µαζί µε 

την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-̟εριγραφή α̟ό Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

στην ο̟οία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά ̟ου δεν αναφέρονται στην άδεια.  
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ΕΡΓΟ: 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  για το έτος 2020 – Μίσθωση 

Μηχανηµάτων 

 

 

CPV: 45520000-8 Ενοικίαση εξο̟λισµού 
χωµατουργικών εργασιών µε χειριστή 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
Πιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών του 

Πράσινου Ταµείου έτους 2020 

  ∆α̟άνη: 26.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του ̟αρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, ̟ου είναι 

α̟αραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύµβασης, ό̟ως ̟ροδιαγράφεται στα λοι̟ά τεύχη 

δηµο̟ράτησης ̟ου ορίζονται στην Προκήρυξη. 

◦ Οι τιµές µονάδας του ̟αρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ̟λήρως ̟εραιωµένων 

υ̟ηρεσιών  ό̟ως ̟εριγράφονται αναλυτικά ̟αρακάτω. 

∆εν ̟εριλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε α̟οζηµίωση ε̟ιφυλακής. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µ̟ορεί να θεµελιωθεί, ̟ου να έχει σχέση µε το είδος και την α̟όδοση 

των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στα άρθρα του ̟αρόντος. 

Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, στις τιµές µονάδος του ̟αρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 

̟εριοριστικά ̟εριλαµβάνονται, ό̟ως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, τα κάτωθι : 

 

▪ Οι δα̟άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ̟ερωριών, υ̟ερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδα̟ούς ή/και αλλοδα̟ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλ̟.), 

δώρων εορτών, ε̟ιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών κλ̟. του 

κάθε είδους ̟ροσω̟ικού (ε̟ιστηµονικού διευθύνοντος την εκτέλεση της σύµβασης, τεχνικού ειδικευµένου ή 

όχι, ̟ροσω̟ικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων κλ̟.) ηµεδα̟ού ή 

αλλοδα̟ού ̟ου εργάζεται στον τό̟ο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της 

̟αρούσας σύµβασης. 

Οι δα̟άνες για την ασφάλιση όλου του α̟ασχολούµενου στο έργο ̟ροσω̟ικού σύµφωνα µε τις 

διατάξεις ̟ερί Ι.Κ.Α, ανεξάρτητα αν η εν λόγω υ̟ηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της ασφαλιστικής ̟εριοχής 

Ι.Κ.Α και τις δα̟άνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α ή το Τ.Σ.Α κλ̟ όλου του εργατοτεχνικού και λοι̟ού ̟ροσω̟ικού 

̟ου α̟ασχολείται στα εργοτάξια και τους λοι̟ούς χώρους εκτέλεσης της ̟αρούσας σύµβασης, ανεξάρτητα 

αν δεν υ̟άγεται όλη η ̟αρεχόµενη υ̟ηρεσία στις ̟ερί Ι.Κ.Α διατάξεις. 

▪ Οι δα̟άνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου ̟ροσω̟ικού, µεταφορών, µεταφορικών 

µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλ̟. για την ̟ερί̟τωση ̟ρόκλησης ατυχήµατος κατά την εκτέλεση 

της σύµβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, ̟ου αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµο̟ράτησης 

του έργου. 

▪ Οι δα̟άνες αντιµετώ̟ισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης 

̟ρόσθετων ̟ροστατευτικών µέτρων, οι δα̟άνες για τα µέτρα ̟ροστασίας όλων των όµορων κατασκευών 

̟ρος τους χώρους εκτέλεσης της σύµβασης και ̟ρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ̟ρόληψης 
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̟ρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα ̟ράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-̟οτάµια κλ̟.  

▪ Οι δα̟άνες διάθεσης, ̟ροσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή άλλου εξο̟λισµού 

̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης, µέσα στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 

µεταφορά, η συναρµολόγηση, η α̟οθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η ε̟ιβάρυνση λόγω 

α̟όσβεσης, η ε̟ισκευή, η συντήρηση, η άµεση α̟οκατάσταση (ό̟ου ε̟ιβάλλεται η χρήση τους για τη 

διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για ο̟οιαδή̟οτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους 

ανεξαρτήτως αιτίας, η α̟οµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν α̟αιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των 

εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα α̟αιτούµενα καύσιµα, λι̟αντικά, ανταλλακτικά κλ̟. 

 Τα ̟αρα̟άνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, ̟ου θα χρησιµο̟οιούνται για την εκτέλεση των 

εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα, ̟ου θα βρίσκονται στον τό̟ο εκτέλεσης της σύµβασης έτοιµα για 

λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµο̟οιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε ̟ερί̟τωση 

βλάβης ή για ο̟οιαδή̟οτε άλλη αιτία. 

▪ Οι δα̟άνες α̟ό ε̟ιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες α̟οδόσεις και µετακινήσεις µηχανηµάτων 

και ̟ροσω̟ικού, ̟ου είναι ̟ιθανόν να ̟ροκύψουν α̟ό τυχόν εµ̟όδια στο χώρο του , α̟ό ̟ιθανές 

̟αρεµβάσεις, ̟ου θα ̟ροβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµ̟όδια φορείς, α̟ό την ανάγκη εκτέλεσης της 

σύµβασης κατά φάσεις λόγω των ̟αρα̟άνω εµ̟οδίων.  

▪ Οι δα̟άνες ̟ρόληψης και α̟οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και α̟οζηµίωσης κάθε είδους βλάβης 

ή µη συνήθους φθοράς ̟ου θα ̟ροκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης (̟εριλαµβανοµένης της 

µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, α̟ρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 

υ̟οδείξεων της Υ̟ηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υ̟αιτιότητα του Αναδόχου. 

▪ Οι κάθε είδους δα̟άνες για την α̟οθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, ε̟ισκευή και λειτουργία των 

µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης ̟εριλαµβανοµένων όλων των α̟αιτούµενων ̟ρος 

τούτο υλικών -αναλώσιµων και µη - καυσίµων, λι̟αντικών, των ̟ροβλε̟όµενων στοιχείων εξο̟λισµού, 

ανταλλακτικών κλ̟. 

▪ Οι δα̟άνες ̟ου α̟αιτούνται για την µίσθωσηκαι τη χρήση των τηλε̟ικοινωνιακών µέσων α̟ό τον 

ανάδοχο ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τους όρους δηµο̟ράτησης, τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούν 

υ̟οχρεωτικά τα µέλη του αναδόχου και της Υ̟ηρεσίας ̟ου θα α̟ασχολούνται α̟ό τον Ανάδοχο για την 

εκτέλεση της σύµβασης και την Υ̟ηρεσία αντίστοιχα. 

◦ Στις τιµές µονάδας του ̟αρόντος Τιµολογίου δεν ̟εριλαµβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ (24%). 

◦ Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου ε̟ιβαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΜΙΣΘΩΣΗ  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)     

 

Υ̟οχρεωτικά Παρελκόµενα Μηχανήµατος 

Αυτά ̟ου αναφέρονται στην τεχνική ̟εριγραφή 

Στην   τιµή   µονάδος   του   ̟αρόντος      άρθρου   ̟εριλαµβάνεται η  ̟λήρης α̟οζηµίωση για 

τα ̟αρακάτω: 

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

χωµατουργικών εργασιών, στα δηµόσια δασικά οδικά τµήµατα του Πίνακας 1 , σύµφωνα µε την 

συγγραφή υ̟οχρεώσεων και την τεχνική ̟εριγραφή και θα συγκεκριµενο̟οιούνται κατά 

̟ερί̟τωση α̟ό την ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, ο̟οιαδή̟οτε 

ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.̟., του Αναδόχου υ̟οχρεουµένου να µεριµνά για την 

αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκο̟η α̟ασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των 

ολιγόλε̟των διακο̟ών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµ̟λήρωση 

λι̟αντικών κ.λ.̟.  

Ως χρόνος α̟ασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή,  για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 

αυτός ̟ου αρχίζει µε την ̟αρουσία των χειριστών µετά α̟ό εντολή της Υ̟ηρεσίας και 

̟ερατώνεται αυτός ο χρόνος µε την α̟οχώρηση αυτών µετά α̟ό την άρση της εντολής της 

Υ̟ηρεσίας. 

Σε αυτό τον χρόνο α̟ασχόλησης ̟εριλαµβάνονται η εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών. 

∆εν ̟εριλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε α̟οζηµίωση ε̟ιφυλακής. 

Σε ̟ερί̟τωση µη α̟ασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία α̟οζηµίωση. 

Οι ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα καθορίζονται µόνο α̟ό την ∆ιευθύνουσα 

Υ̟ηρεσία. 

Στην τιµή µονάδος του ̟αρόντος άρθρου ̟εριλαµβάνονται και όλες οι δα̟άνες κάθε είδους 

ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, ̟ου α̟αιτούνται για την ̟λήρως τελειωµένη και έντεχνη 

εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου και των λοι̟ών όρων δηµο̟ράτησης.  

(Τιµή για 1 ώρα εργασίας διαµορφωτή γαιών (γκρέιντερ), ̟εριλαµβανοµένων όλων των 

δα̟ανών κάθε είδους, ̟ου α̟αιτούνται για την ̟λήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους 

όρους δηµο̟ράτησης) 

 ∆ιαµορφωτής Γαιών (γκρέιντερ) ισχύος α̟ό 135 ΗΡ και άνω 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα οκτώ ευρώ 

 (Αριθµητικά): 58,00 

 

ΑΡΘΡΟ Α-2: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ (ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ) 

Υ̟οχρεωτικά Παρελκόµενα Μηχανήµατος 

Αυτά ̟ου αναφέρονται στην τεχνική ̟εριγραφή 

Στην   τιµή   µονάδος   του   ̟αρόντος      άρθρου   ̟εριλαµβάνεται η  ̟λήρης α̟οζηµίωση για 

τα ̟αρακάτω: 

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

χωµατουργικών εργασιών, στα δηµόσια δασικά οδικά τµήµατα του Πίνακας 1 , σύµφωνα µε την 

συγγραφή υ̟οχρεώσεων και την τεχνική ̟εριγραφή και θα συγκεκριµενο̟οιούνται κατά 

̟ερί̟τωση α̟ό την ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, ο̟οιαδή̟οτε 

ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.̟., του Αναδόχου υ̟οχρεουµένου να µεριµνά για την 
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αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκο̟η α̟ασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των 

ολιγόλε̟των διακο̟ών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµ̟λήρωση 

λι̟αντικών κ.λ.̟.  

Ως χρόνος α̟ασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή,  για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 

αυτός ̟ου αρχίζει µε την ̟αρουσία των χειριστών µετά α̟ό εντολή της Υ̟ηρεσίας και 

̟ερατώνεται αυτός ο χρόνος µε την α̟οχώρηση αυτών µετά α̟ό την άρση της εντολής της 

Υ̟ηρεσίας. 

Σε αυτό τον χρόνο α̟ασχόλησης ̟εριλαµβάνονται η εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών.  

∆εν ̟εριλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε α̟οζηµίωση ε̟ιφυλακής. 

Σε ̟ερί̟τωση µη α̟ασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία α̟οζηµίωση. 

Οι ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα καθορίζονται µόνο α̟ό την ∆ιευθύνουσα 

Υ̟ηρεσία. 

Στην τιµή µονάδος του ̟αρόντος άρθρου ̟εριλαµβάνονται και όλες οι δα̟άνες κάθε είδους 

ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, ̟ου α̟αιτούνται για την ̟λήρως τελειωµένη και έντεχνη 

εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου και των λοι̟ών όρων δηµο̟ράτησης. 

(Τιµή για 1 ώρα εργασίας εκσκαφέα τροχοφόρου, ̟εριλαµβανοµένων όλων των δα̟ανών 

κάθε είδους, ̟ου α̟αιτούνται για την ̟λήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους 

δηµο̟ράτησης) 

Εκσκαφέας Τροχοφόρος α̟ό 135 ΗΡ και άνω 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα  Ευρώ 

 (Αριθµητικά): 60,00 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  για το 

έτος 2020 – Μίσθωση Μηχανηµάτων 

 

 

CPV: 45520000-8 Ενοικίαση εξο̟λισµού 
χωµατουργικών εργασιών µε 

χειριστή.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
Πιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών του 

Πράσινου Ταµείου έτους 2020 

  ∆α̟άνη: 26.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 

     Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Ποσότητα 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΤΙΜΗ / 

ΩΡΑ 

(€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆α̟άνη 

(ΕΥΡΩ) 

1 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  

(Α̟ό 135 ΗΡ και άνω)   

1 58 

 

180 10.440,00 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ 

(Α̟ό 135 ΗΡ και άνω) 

1 60 

 

175 10.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 20.940,00 

 Στρογγυλο̟οίηση: 27,74 

 ΣΥΝΟΛΟ: 

 

20.967,74 

 ΦΠΑ 24 % 5.032,26 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.000,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β    ––––    Ειδική συγγραφή υποχρεώσεωνΕιδική συγγραφή υποχρεώσεωνΕιδική συγγραφή υποχρεώσεωνΕιδική συγγραφή υποχρεώσεων (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα  (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα  (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα  (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή)Αρχή)Αρχή)Αρχή)    
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ΕΡΓΟ: 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  για το 

έτος 2020 – Μίσθωση Μηχανηµάτων 

 

 

CPV: 45520000-8 Ενοικίαση εξο̟λισµού 
χωµατουργικών εργασιών µε 

χειριστή.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
Πιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών του 

Πράσινου Ταµείου έτους 2020 

  ∆α̟άνη: 26.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

(ΕΙ∆ΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ) 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο  

Η ̟αρούσα µελέτη συντάσσεται ̟ροκειµένου το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων να ̟ροβεί στην 

µίσθωση µηχανηµάτων έργου για α̟οκατάσταση της βατότητας σε τµήµατα του δασικού οδικού 

δικτύου των δηµοσίων δασών ̟εριοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων για την αντι̟υρική 

̟ερίοδο 2020. Αφορά εργασίες µόρφωσης καταστρώµατος οδού, καθαρισµού και µόρφωσης 

τάφρου τριγωνικής διατοµής, άρσης κατα̟τώσεων για κάθε είδους έδαφος, και α̟οκατάστασης 

της βατότητας του υφιστάµενου δικτύου δασικών δρόµων. Οι εργασίες  θα ̟ραγµατο̟οιηθούν ε̟ί 

των υφιστάµενων δασικών δρόµων Γ’ κατηγορίας, συνολικού µήκους  120+00 χ.λ.µ. ̟ερί̟ου.. 

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας και 

τους όρους ̟ου αναφέρονται στα λοι̟ά συµβατικά τεύχη. 

Σε ̟ερί̟τωση µη α̟ασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία α̟οζηµίωση. 

∆εν ̟εριλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε α̟οζηµίωση ε̟ιφυλακής. 

 Προϋ̟όθεση α̟ασχόλησης των µηχανηµάτων α̟οτελεί η ύ̟αρξη άδειας κυκλοφορίας και η 

νόµιµη κυκλοφορία τους.  

Υ̟εύθυνοι για την  νόµιµη κυκλοφορία είναι µόνο οι κάτοχοι των µηχανηµάτων έργου. Σε 

̟ερί̟τωση ζηµιών ή ο̟οιουδή̟οτε ατυχήµατος  ο ιδιοκτήτης  του µισθωµένου µηχανήµατος 

θεωρείται α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος και δεν δικαιούται καµία α̟οζηµίωση. Ε̟ίσης σε ̟ερί̟τωση 

ζηµιάς ή ατυχήµατος ̟ρος τρίτους ο ιδιοκτήτης του µηχανήµατος φέρει την α̟οκλειστική ευθύνη. 

 H συνολική δα̟άνη των ανωτέρω ενεργειών ανέρχεται στο ̟οσόν των 26.000,00 € 

συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ̟ρογράµµατος για την 

υλο̟οίηση έργων και εργασιών «αντι̟υρικής ̟ροστασίας και οδο̟οιίας» ̟ου ̟εριλαµβάνονται 

στα εγκεκριµένα «Προγράµµατα δασικών δραστηριοτήτων για χρηµατοδότηση α̟ό τον Ειδικό 

Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020» α̟ό ̟ιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών 

του Πράσινου Ταµείου έτους 2020. 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

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

 Η διαδικασία θα διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις: 
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• Του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄) «∆ιοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την Το̟ική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21Α΄) «Μέτρα για την ε̟ιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 

άλλες διατάξεις». 

• Του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης - Κατα̟ολέµηση 

γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Α̟οκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις». 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν 2647/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 

και άλλες διατάξεις». 

• Του Π.∆. 141/2010 «Οργανισµός της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής 

Μακεδονίας».  

• Του Ν. 998/1979 «Περί ̟ροστασίας των δασών και δασικών εν γένη εκτάσεων της 

χώρας» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 16. 

• Του Π,∆. 146/1988 «Όργανα ̟ου α̟οφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων ̟ου εκτελούνται α̟ό τις υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Γεωργίας». 

• Του Ν. 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών 

(̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και 

ισχύει σήµερα, των Ν.4491/2017, 4497/2017, 4482/2017, και 4472/2017 τρο̟ο̟οιήσεις του 

Ν.4412/2016. 

• Του Ν. 3889/2010 «Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, 

Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».  

• Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (̟τωχευτικός κώδικας – 

Προ̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

• Της Κοινής Υ̟ουργικής Α̟όφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 

«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

• Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την Υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 

• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

• Την µε αριθµ. ̟ρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

καθώς και όλων των ισχυουσών διατάξεων και νοµοθεσίας. 

Άρθρο 3ο- Εκτέλεση σύµβασης  

 Οι µισθώσεις µηχανηµάτων µε χειριστή θα εκτελεστούν τµηµατικά και ό̟οτε ̟ροκύ̟τει 

ανάγκη σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις της Υ̟ηρεσίας. Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η 

διάρκεια της αντι̟υρικής ̟εριόδου 2020 και ̟άντως εντός του έτους 2020. 
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Άρθρο 4ο – Εγγυήσεις Συµµετοχής 

Α. Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής  

Εγγύηση συµµετοχής δεν α̟αιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

Β. Εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης 

Το ύψος της εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της αξίας της 

σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει στην ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της σύµβασης, 

ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ̟οσοτική και 

̟οιοτική ̟αραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

Οι ̟αρα̟άνω εγγυήσεις θα είναι σύµφωνες µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 5ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών 

Με την ̟ροσφορά κάθε διαγωνιζόµενου θα δίνονται: 

• Φωτοαντίγραφο της άδειας του µηχανήµατος. 

• Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να είναι σε ισχύ την ηµέρα 

της δηµο̟ρασίας. 

• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου Τεχνικά Στοιχεία δεν α̟οτυ̟ώνονται στην άδεια του µηχανήµατος θα 

̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-̟εριγραφή α̟ό 

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην ο̟οία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

̟ου δεν αναφέρονται στην άδεια. 

• Παραστατικό ̟ληρωµής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020, ̟ου α̟οδεικνύεται µε 

βεβαίωση καταβολής των ̟ροβλε̟οµένων τελών για τα µηχανήµατα έργων του ιδιοκτήτη,  α̟ό 

την αρµόδια υ̟ηρεσία της Περιφέρειας στην ο̟οία είναι εγγεγραµµένο το µηχάνηµα, ισχύουσα 

την ηµέρα του ∆ηµο̟ρασίας. 

Άρθρο 6ο – Οικονοµικά  Στοιχεία Προσφορών 

 Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να  καταθέσουν ̟ροσφορά για το σύνολο των 

µηχανηµάτων έργου ή µόνο για ε̟ιµέρους µηχάνηµα. Η ̟ροσφορά θα δίνεται λαµβάνοντας 

υ̟όψη τον ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό και την σχετική µελέτη. 

 Το ̟οσό ̟ροσφοράς (ωριαία αντιµισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα 

αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως σε έντυ̟ο ̟ου θα χορηγηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία. Σε 

̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η τιµή, η ̟ροσφορά θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 

 Η σύγκριση των ̟ροσφορών θα γίνεται ανά µηχάνηµα έργου και ανάδοχος θα κριθεί 

αυτός ̟ου θα ̟ροσφέρει την χαµηλότερη τιµή ε̟ί του ̟ροϋ̟ολογισµού της µελέτης. Προσφορές 

̟ου θα φέρουν τιµές µεγαλύτερες α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό της µελέτης ανά µηχάνηµα,  κρίνονται 

α̟αράδεκτες και α̟ορρί̟τονται.  

Άρθρο 7ο  - Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

 Οι ̟ροσφορές για όλους όσους έχουν λάβει µέρος στο διαγωνισµό δεσµεύουν τους 

συµµετέχοντες για έξι (6 µήνες) α̟ό την ηµέρα του διαγωνισµού. Η ̟αράταση της ισχύος της 

̟ροσφοράς µ̟ορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 

̟ροβλε̟όµενη α̟ό τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς. Μετά τη 

λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της ̟ροσφοράς, τα 

α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, ο̟ότε 

οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν είτε να 
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̟αρατείνουν την ̟ροσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν την ̟άροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου ̟αράτασης της ̟ροσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία ̟ερί̟τωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους και α̟οκλείονται οι λοι̟οί οικονοµικοί 

φορείς. 

Άρθρο  8ο - Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης 

1.Στην α̟όφαση κατακύρωσης αναφέρονται υ̟οχρεωτικά οι ̟ροθεσµίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύµβασης. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης ̟ροµηθειών ή γενικών 

υ̟ηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µ̟ορεί να ̟ροτείνει 

την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ̟οσότητα κατά ̟οσοστό 

στα εκατό, ̟ου θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2.Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί αµέσως την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 

των ̟ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, σε κάθε ̟ροσφέροντα 

εκτός α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε τηλεοµοιοτυ̟ία, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ̟., ε̟ί α̟οδείξει. 

3.Η α̟όφαση κατακύρωσης δεν ̟αράγει τα έννοµα α̟οτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινο̟οίησε σε όλους τους ̟ροσφέροντες. 

Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της α̟όφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 

ε̟έρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) Ά̟ρακτη ̟άροδος των ̟ροθεσµιών άσκησης των ̟ροβλε̟όµενων στις κείµενες διατάξεις 

βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της ̟ροδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και α̟ό τις 

α̟οφάσεις αναστολών ε̟ί αυτών,  

β) Ολοκλήρωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 

άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον α̟αιτείται και  

γ) Κοινο̟οίησή της α̟όφασης κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υ̟οβάλει ε̟ικαιρο̟οιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έ̟ειτα α̟ό σχετική ̟ρόσκληση. 

4.Μετά την ε̟έλευση των εννόµων α̟οτελεσµάτων της α̟όφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή ̟ροσκαλεί τον ανάδοχο να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, σε 

̟ροθεσµία µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

̟ρόσκλησης. 

5.Η υ̟ογραφή του συµφωνητικού έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει 

να υ̟ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται στην ειδική ̟ρόκληση, 

κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό 

οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσέλθει για την 

υ̟ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση δ' 

της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο  9ο  - Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύµβασης 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής ̟ροϋ̟οθέσεις: 

 α) Σε ̟ερί̟τωση µίσθωσης ̟ερατώθηκε ολόκληρη η χρονική διάρκεια ή, σε ̟ερί̟τωση 

διαιρετού υλικού, η ̟οσότητα ̟ου ̟αραδόθηκε υ̟ολεί̟εται της συµβατικής, κατά µέρος ̟ου 

κρίνεται ως ασήµαντο α̟ό το αρµόδιο όργανο. Σε ̟ερί̟τωση ̟αροχής υ̟ηρεσιών αυτές 

̟αρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε ̟ερί̟τωση διαιρετής υ̟ηρεσίας, το αντικείµενο ̟ου 

̟αραδόθηκε υ̟ολεί̟εται του συµβατικού, κατά µέρος ̟ου κρίνεται ως ασήµαντο α̟ό το αρµόδιο 

όργανο και έχει ̟αρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την ̟εραίωση της σύµβασης ̟ου έχει 

τεθεί στην διακήρυξη. 
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β) Παραλήφθηκαν οριστικά ̟οσοτικά και ̟οιοτικά τα υλικά ή οι υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η α̟ο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ̟ροηγουµένως ε̟ιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκ̟τώσεις και 

δ) Εκ̟ληρώθηκαν και οι λοι̟ές συµβατικές υ̟οχρεώσεις και α̟ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

και α̟οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τη σύµβαση. 

Άρθρο  10ο  -  Χρόνος, τό̟ος και τρό̟ος ̟αράδοσης – Ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής 

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας και τους 

όρους ̟ου αναφέρονται στα λοι̟ά συµβατικά τεύχη. 

 Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια της αντι̟υρικής ̟εριόδου 2020 και 

̟άντως εντός του έτους 2020. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αντα̟οκριθεί στο σύνολο των ̟ροβλε̟όµενων α̟ό την σύµβαση 

υ̟οχρεώσεων  ̟ου θα του ζητηθούν. 

Ο κάθε ανάδοχος θα ̟αρέχει υ̟ηρεσίες σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ 1, µε τη θέση ευθύνης , τον 

ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό και την συναφθείσα σύµβαση. 

Η ̟αραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 216, 217, 218,  219 & 220 του  Ν.4412/2016. 

Η ̟αραλαβή θα γίνει α̟ό την ̟ροβλε̟όµενη ε̟ιτρο̟ή σύµφωνα µε το άρθρο 221 του  

Ν.4412/2016. 

Άρθρο  11ο  - Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου – Ανωτέρα βία 

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την ανάθεση ̟ου έγινε στο όνοµα του 

και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, µε α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινόµενου 

οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: α) στην ̟ερί̟τωση της ̟αραγράφου 5 

του άρθρου 105, β) σε ̟ερί̟τωση δηµόσιας σύµβασης ̟ροµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, ̟αρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν ε̟ισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο ̟αράτασης ̟ου του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 206, γ) 

στην ̟ερί̟τωση δηµόσιας σύµβασης υ̟ηρεσιών: αα) αν δεν εκ̟ληρώσει τις συµβατικές του 

υ̟οχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γρα̟τές εντολές της υ̟ηρεσίας, ̟ου είναι σύµφωνες µε την 

σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υ̟ερέβη υ̟αίτια τη συνολική ̟ροθεσµία εκτέλεσης της 

σύµβασης, λαµβανοµένων υ̟όψη των ̟αρατάσεων. 

2.Στην ̟ερί̟τωση συνδροµής λόγου έκ̟τωσης του αναδόχου α̟ό σύµβαση ̟αροχής 

υ̟ηρεσιών κατά την ̟ερί̟τωση γ' της ̟αραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί στον 

ανάδοχο ειδική όχληση, η ο̟οία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και ̟εριλαµβάνει 

συγκεκριµένη ̟εριγραφή των ενεργειών στις ο̟οίες οφείλει να ̟ροβεί ο ανάδοχος θέτοντας 

̟ροθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη ̟ροθεσµία ̟ρέ̟ει να είναι εύλογη και ανάλογη 

της διάρκειας της σύµβασης και ̟άντως όχι µικρότερη των δεκα̟έντε (15) ηµερών. Αν η 

̟ροθεσµία, ̟ου τέθηκε µε την ειδική όχληση, ̟αρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, 

κηρύσσεται έκ̟τωτος µέσα σε ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ά̟ρακτη ̟άροδο της 

̟ροθεσµίας συµµόρφωσης, µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην α̟όφαση ̟ροσδιορίζονται 

οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου ̟ρος την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκ̟τωση 

µε αναφορά στους λόγους ̟ου οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υ̟ογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή ̟αραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

µε ευθύνη του φορέα ̟ου εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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4.Στον οικονοµικό φορέα ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, ε̟ιβάλλονται, µε α̟όφαση του α̟οφαινόµενου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, το ο̟οίο υ̟οχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο ̟ρος ̟αροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι ̟αρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατά̟τωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 

̟ερί̟τωση. 

β) Είσ̟ραξη εντόκως της ̟ροκαταβολής ̟ου χορηγήθηκε στον έκ̟τωτο α̟ό τη σύµβαση 

ανάδοχο είτε α̟ό ̟οσόν ̟ου δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ̟οσού α̟ό τον ίδιο είτε µε 

κατά̟τωση της εγγύησης ̟ροκαταβολής. Ο υ̟ολογισµός των τόκων γίνεται α̟ό την ηµεροµηνία 

λήψης της ̟ροκαταβολής α̟ό τον µισθωτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της α̟όφασης κήρυξης 

του ως εκ̟τώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο ε̟ιτοκίου για τόκο α̟ό δικαιο̟ραξία, α̟ό 

την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της ε̟ιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά ε̟ιτόκιο για τόκο 

υ̟ερηµερίας. 

Ε̟ι̟λέον µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί ̟ροσωρινός α̟οκλεισµός του αναδόχου α̟ό το σύνολο των 

συµβάσεων ̟ροµηθειών ή υ̟ηρεσιών των φορέων ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του 

̟αρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχος ̟ου ε̟ικαλείται ανωτέρα βία υ̟οχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες α̟ό τότε 

̟ου συνέβησαν τα ̟εριστατικά ̟ου συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και 

να ̟ροσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα α̟αραίτητα α̟οδεικτικά στοιχεία.  

Άρθρο  12ο  - Εγγυηµένη λειτουργία µίσθωσης 

1.Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί όταν κρίνει σκό̟ιµο για σύµβαση συγκεκριµένης µίσθωσης να 

̟ροβλέ̟ει στα έγγραφα της σύµβασης και εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου της µίσθωσης. Ο 

χρόνος και το ̟εριεχόµενο της εγγυηµένης λειτουργίας ̟εριγράφεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2.Κατά την ̟ερίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειµένου της µίσθωσης Ε̟ίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης 

λειτουργίας να ̟ροβαίνει στην ̟ροβλε̟όµενη συντήρηση και να α̟οκαταστήσει ο̟οιαδή̟οτε 

βλάβη µε τρό̟ο και σε χρόνο ̟ου ̟εριγράφεται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και στα λοι̟ά τεύχη 

της σύµβασης. 

3.Για την ̟αρακολούθηση της εκ̟λήρωσης των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του αναδόχου η 

ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής, ̟ροβαίνει στον α̟αιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης 

του αναδόχου στα ̟ροβλε̟όµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον 

χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά ̟ρακτικά. Σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου ̟ρος 

τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις, ε̟ιτρο̟ή εισηγείται στο α̟οφαινόµενο όργανο της σύµβασης την 

έκ̟τωση του αναδόχου. 

4.Μέσα σε ένα (1) µήνα α̟ό την λήξη του ̟ροβλε̟όµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας 

η ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής συντάσσει σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής της 

εγγυηµένης λειτουργίας, στο ο̟οίο α̟οφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις 

α̟αιτήσεις της σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το 

συλλογικό όργανο µ̟ορεί να ̟ροτείνει την ολική ή µερική κατά̟τωση της εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Το ̟ρωτόκολλο εγκρίνεται α̟ό το 

αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο. 

Άρθρο  13ο  - Α̟όρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1.Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ̟οσότητας των 

υλικών, µε α̟όφαση του α̟οφαινοµένου οργάνου ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου 
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οργάνου, µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, ̟ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους 

της σύµβασης, µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού 

χρόνου, ο δε µισθωτής θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης 

̟αράδοσης. 

Αν ο µισθωτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις 

̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις. 

2.Η ε̟ιστροφή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν γίνεται µετά την ̟ροσκόµιση ίσης ̟οσότητας 

µε την α̟ορριφθείσα και αφού αυτή ̟αραληφθεί οριστικά. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο µισθωτής 

υ̟οχρεούται να ̟αραλάβει την ̟οσότητα ̟ου α̟ορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι 

(20) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία της οριστικής ̟αραλαβής της νέας ̟οσότητας. Η ̟ροθεσµία αυτή 

µ̟ορεί να ̟αραταθεί ύστερα α̟ό αίτηµα του µισθωτή, ̟ου υ̟οβάλλεται α̟αραίτητα ̟έντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της, µε α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου 

µε την ο̟οία και ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο σε ̟οσοστό 2,5% ε̟ί της συµβατικής αξίας της 

συγκεκριµένης ̟οσότητας. Αν ̟αρέλθει η ̟ροθεσµία αυτή και η ̟αράταση ̟ου χορηγήθηκε και ο 

µισθωτής δεν ̟αρέλαβε την α̟ορριφθείσα ̟οσότητα, ο φορέας µ̟ορεί να ̟ροβεί στην καταστροφή 

ή εκ̟οίηση της ̟οσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3.Με α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, µ̟ορεί να εγκριθεί η ε̟ιστροφή στον µισθωτή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν 

̟ριν α̟ό την αντικατάστασή τους, µε την ̟ροϋ̟όθεση ο µισθωτής να καταθέσει χρηµατική 

εγγύηση ̟ου να καλύ̟τει την καταβληθείσα αξία της ̟οσότητας ̟ου α̟ορρίφθηκε. 

Άρθρο  14ο  - Τρό̟ος ̟ληρωµής - Κρατήσεις 

 Η ̟ληρωµή της αξίας των υ̟ό µίσθωση ειδών ̟ρος τον µισθωτή θα γίνει αµέσως µετά 

την ̟αραλαβή των υ̟ό µίσθωση ειδών, µε τις διαδικασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο νόµος. Αυτή θα είναι 

τµηµατική ή συνολική ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση,  ό̟ως θα ̟ροβλέ̟εται α̟ό την σύµβαση και 

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

 Ο ανάδοχος θα ε̟ιβαρυνθεί µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Η τυχόν δα̟άνη δηµοσίευσης της ̟εριλη̟τικής διακήρυξης και τα λοι̟ά έξοδα της 

δηµο̟ρασίας αρχικής και ε̟αναλη̟τικής βαρύνουν τον µισθωτή  ̟ου θα ανακηρυχθεί ανάδοχος 

(Ν. 3801/2009 άρθρο 46, ΦΕΚ 163Α/4-9-2009). 

Άρθρο  15ο  -  Ειδικοί Όροι 

• Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρείται ηµερολόγιο καθηµερινά µε 

ευθύνη του αναδόχου ̟εριέρχεται στο ∆ασαρχείο Ιωαννίνων αρµόδιο της σύµβασης υ̟ηρεσιών 

αργότερο έως την µεθε̟όµενη α̟ό την ηµέρα στην ο̟οία αναφέρεται. Στο ηµερολόγιο 

καταγράφονται α̟αραίτητα τα στοιχεία ̟ου αφορούν τις καιρικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν, τα 

χρησιµο̟οιούµενα µηχανήµατα καθώς και τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών συντήρησης 

βατότητας. 

• Το ηµερολόγιο υ̟ογράφεται α̟ό τον ε̟ό̟τη (ε̟ιβλέ̟οντα υ̟άλληλο του ∆ασαρχείου 

Ιωαννίνων)  της µίσθωσης, ό̟ως αυτός θα οριστεί µε σχετική α̟όφαση.  

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

µηχανηµάτων.  
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• Το ηµερολόγιο και οι ώρες α̟ασχόλησης των µηχανηµάτων α̟οτελούν α̟αραίτητη 

̟ροϋ̟όθεση για την ̟ιστο̟οίηση των σχετικών δα̟ανών.  

• Η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής ̟ου θα οριστεί, έχοντας υ̟όψη τα ηµερολόγια, θα συντάσσει το 

σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής εργασιών.  

• Τα µηχανήµατα ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της Τεχνικής 

Περιγραφής.  

• Εάν κά̟οιο µηχάνηµα, µετά την υ̟ογραφή της σύµβασης, δεν διατεθεί καθόλου ή 

διατεθεί αλλά δεν ̟ληροί τις α̟αιτούµενες τεχνικές ̟ροδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν φροντίσει 

για τη συµµόρφωση του µηχανήµατος ή αντικατάστασή του, µετά α̟ό έλεγχο της ε̟ιτρο̟ής και τη 

ρητή - έγγραφη εντολή ̟ου δόθηκε στον ανάδοχο, θα ε̟ιβληθεί στον ανάδοχο ̟οινική ρήτρα ίση 

µε το άθροισµα: της αξίας των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανήµατος οι 

ο̟οίες υ̟ολογίζονται ως το γινόµενο των: 1) του ̟οσοστού ( αριθµός µηχανηµάτων εφαρµογής της 

ρήτρας ε̟ί του συνόλου των µηχανηµάτων ̟ου ̟αρέχουν την ίδια υ̟ηρεσία) µε 2) το σύνολο των 

υλο̟οιηθεισών ωρών λειτουργίας κατά το ̟έρας της σύµβασης, α̟ό όλα τα µηχανήµατα 

(οµοειδούς εργασίας) και 3) της τιµής µονάδος / ώρα του µηχανήµατος κατά την ̟ροσφορά.  

• Εάν κατά την εκτέλεση της σύµβασης ε̟ιβάλλεται η άµεση αντικατάσταση µηχανήµατος 

του έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύµατος, αυτό µ̟ορεί να γίνει, µετά την υ̟οβολή σχετικής 

αίτησης  αναφερόµενης στους λόγους και η ο̟οία θα συνοδεύεται α̟ό την άδεια κυκλοφορίας του 

νέου µηχανήµατος, µαζί µε Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο̟οία θα αναγράφεται ότι:  

α) το νέο µηχάνηµα ̟ληροί τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του αρχικού µηχανήµατος και είναι 

ισοδύναµό του β) θα υ̟όκειται σε έλεγχο, ό̟ως το αρχικό µηχάνηµα ̟ου αντικαθιστά. 

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

Ανάδοχος υ̟οχρεούται να κοινο̟οιήσει στην Υ̟ηρεσία ̟λήρη στοιχεία του συντονιστή (αριθµούς 

σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύ̟ου (ΦΑΞ). Ο συγκεκριµένος ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζει 

τη δυνατότητα α̟ρόσκο̟της ε̟ικοινωνίας µε την υ̟ηρεσία.  

• Η έναρξη και το ̟έρας των εργασιών συντήρησης βατότητας θα γίνεται µε γρα̟τή ή 

̟ροφορική εντολή α̟ό την ∆/νουσα Υ̟ηρεσία. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι 

χειριστές των µηχανηµάτων, τα µηχανήµατα, και ο συντονιστής, θα βρίσκονται το αργότερο σε 2 

ώρες στην θέση εργασίας, µετά α̟ό σχετική εντολή.  

• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος δεν αντα̟οκρίνεται στις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και 

στις εντολές της Υ̟ηρεσίας, το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων δύναται, ̟έρα α̟ό την ε̟ιβολή των 

κυρώσεων, να ̟ροβαίνει σε εργασίες συντήρησης βατότητας µε µισθωµένα µηχανήµατα στις 

̟εριοχές δράσεις ̟ου αναφέρονται στη σύµβαση του Αναδόχου για την αντιµετώ̟ιση των άµεσων 

αναγκών. 

• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί αδυναµία του Αναδόχου να αντα̟οκριθεί σε 

υ̟οχρεώσεις του, µε ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του ̟οινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω 

αναφερόµενα.  

• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να αντα̟οκριθεί 

στις υ̟οχρεώσεις του, µε ευθύνη του σε βαθµό ̟ου να δηµιουργείται λειτουργικό ̟ρόβληµα  θα 

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

• Πέραν των ̟ροαναφεροµένων ̟ερί ̟οινικών ρητρών και έκ̟τωσης του αναδόχου, 

ε̟ισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ̟οινικά και αστικά υ̟εύθυνος για τυχόν ατύχηµα ή 

διακο̟ή της κυκλοφορίας ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκληθεί α̟ό τη µη τήρηση των ανωτέρω συµβατικών 

του υ̟οχρεώσεων.  
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• Γενικά κατά την εκτέλεση της σύµβασης ̟ρέ̟ει να ληφθούν α̟ό τον ανάδοχο όλα τα 

αναγκαία µέτρα  µε δικές του δα̟άνες για την α̟οφυγή ο̟οιωνδή̟οτε ζηµιών. Γενικά, 

ο̟οιαδή̟οτε ζηµιά η ο̟οία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο εκτελεί 

αυτός τη σύµβαση ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού του, βαρύνει α̟οκλειστικά τον 

ανάδοχο ο ο̟οίος είναι υ̟οχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη την δα̟άνη ε̟ανορθώσεως της 

ζηµιάς.  

• Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και α̟οκλειστικός υ̟εύθυνος για ο̟οιοδή̟οτε τροχαίο 

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

αναγκαίων µέτρων ασφαλείας α̟ό τον ίδιο είτε α̟ό τους εργαζοµένους ̟ου α̟ασχολεί κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης. Ακόµη ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να λάβει όλα τα µέτρα ασφάλειας για την 

̟ρόληψη ατυχηµάτων και την ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών για το εργατοϋ̟αλληλικό του 

̟ροσω̟ικό. Όλα τα µηχανήµατα ̟ου θα α̟ασχοληθούν θα ̟ρέ̟ει να είναι ασφαλισµένα, να έχουν 

̟ληρωµένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και οι χειριστές να έχουν τα α̟αραίτητα τυ̟ικά 

̟ροσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.̟) και να είναι ασφαλισµένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. 

Την ευθύνη τήρησης των ̟αρα̟άνω φέρει ̟λήρως ο ανάδοχος .  

•  Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς του, ̟ροϋ̟οτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 

γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύµβασης και είναι α̟όλυτα ενήµερος των συνθηκών 

εκτέλεσης αυτής α̟ό κάθε ̟λευρά, ό̟ως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, α̟ό 

ο̟οιοδή̟οτε λόγο και ότι έχει λάβει υ̟όψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καµία α̟αίτηση 

σχετική µε α̟οζηµίωση, κατά ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των 

δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει, µε το σκο̟ό να συµµορφωθεί και τα λοι̟ά 

συµβατικά τεύχη ̟ου α̟οτελούν,  τη βάση εκτέλεσης της σύµβασης.  

• Ό̟ως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ̟οινικά και αστικά υ̟εύθυνος 

για ο̟οιοδή̟οτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο ̟ροσω̟ικό του, ή σε ο̟οιοδή̟οτε τρίτο, στην θέση 

εκτέλεσης των εργασιών οφειλόµενες σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας.  
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ΠΑΡΑΠΑΡΑΠΑΡΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΤΗΜΑ ΓΡΤΗΜΑ ΓΡΤΗΜΑ Γ    –––– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή)Αναθέτουσα Αρχή)Αναθέτουσα Αρχή)Αναθέτουσα Αρχή)    
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ΕΡΓΟ: 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  για το 

έτος 2020 – Μίσθωση Μηχανηµάτων 

 

CPV: 45520000-8 Ενοικίαση εξο̟λισµού 
χωµατουργικών εργασιών µε 

χειριστή 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
Πιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών του 

Πράσινου Ταµείου έτους 2020 

  ∆α̟άνη: 26.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Ποσότητα 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΤΙΜΗ / ΩΡΑ 

(€) 

 

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆α̟άνη 

(ΕΥΡΩ) 

1 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  

(Α̟ό 135 ΗΡ και άνω)   
1 

 

 

 

180 

 

2 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ 

(Α̟ό 135 ΗΡ και άνω) 
1 

 

 

 

175 

 

ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 
ΦΠΑ 24 %  

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙ∆Α, ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ :∆ :∆ :∆ : ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)    

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)(TEΥ∆)(TEΥ∆)(TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 [άρθρου 79 παρ. 4 [άρθρου 79 παρ. 4 [άρθρου 79 παρ. 4 Ν.Ν.Ν.Ν. 4412/2016 (Α 147)] 4412/2016 (Α 147)] 4412/2016 (Α 147)] 4412/2016 (Α 147)] 

    για δγια δγια δγια διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνιαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνιαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνιαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαiiiiiiiiiiii  και τη διαδικασία   και τη διαδικασία   και τη διαδικασία   και τη διαδικασία 

ανάθεσηςανάθεσηςανάθεσηςανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ)(αφ)(αφ)(αφ) 

- Ονομασία: Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
∆ιεύθυνση ∆ασών Ιωαννίνων 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [50201-76555] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 62 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ 45445 ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΙΛΑΣ ] 

- Τηλέφωνο: [2651088093-88091] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [dasioann@apdhp-dm.gov.gr ] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.apdhp-dm.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετιΒ: Πληροφορίες σχετιΒ: Πληροφορίες σχετιΒ: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασηςκά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασηςκά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασηςκά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «ΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωση----Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού Συντήρηση δασικού οδικού 
δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων» δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων» δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων» δικτύου δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Ιωαννίνων» για το έτος για το έτος για το έτος για το έτος 2020202020202020     ––––  Μίσθωση  Μίσθωση  Μίσθωση  Μίσθωση 
μηχανημάτωνμηχανημάτωνμηχανημάτωνμηχανημάτων».».».».     

CPV  45520000455200004552000045520000----8888 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……………………………………………………………..] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοιiv : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες:Γενικές πληροφορίες:Γενικές πληροφορίες:Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηv; 

 

Μόνο σε περίπτωση Μόνο σε περίπτωση Μόνο σε περίπτωση Μόνο σε περίπτωση μίσθωσημίσθωσημίσθωσημίσθωσης κατς κατς κατς κατ᾽̓̓̓     

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:    ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»vi ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν Εάν Εάν Εάν ναι, ναι, ναι, ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
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παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοvii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι:Εάν όχι:Εάν όχι:Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωσηενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωσηενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωσηενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωσηβεβαίωσηβεβαίωσηβεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής:Τρόπος συμμετοχής:Τρόπος συμμετοχής:Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςviii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

 

α) [……] 
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(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

ΤμήματαΤμήματαΤμήματαΤμήματα Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ





 

Σελίδα 66 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

    

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ





 

Σελίδα 67 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝστήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝστήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝστήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝixixixix  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Στήριξη:Στήριξη:Στήριξη:Στήριξη: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 

φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι 

για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ





 

Σελίδα 68 

∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα τω∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα τω∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα τω∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων ν οποίων ν οποίων ν οποίων δεν στηρίζεταιδεν στηρίζεταιδεν στηρίζεταιδεν στηρίζεται ο οικονομικός  ο οικονομικός  ο οικονομικός  ο οικονομικός 

φορέαςφορέαςφορέαςφορέας  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση :Υπεργολαβική ανάθεση :Υπεργολαβική ανάθεση :Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι ναι ναι ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

ΕάνΕάνΕάνΕάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή  ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή  ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή  ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμ30% της συνολικής αξίας της σύμ30% της συνολικής αξίας της σύμ30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, βασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, βασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, βασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις παρακαλείσθε να παράσχετε τις παρακαλείσθε να παράσχετε τις παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υμε το μέρος ΙΙΙ για κάθε υμε το μέρος ΙΙΙ για κάθε υμε το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). περγολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). περγολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). περγολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ





 

Σελίδα 69 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΜέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΜέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΜέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςx 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηxi· 

• δωροδοκίαδωροδοκίαδωροδοκίαδωροδοκίαxii,xiii· 

• απάτηαπάτηαπάτηαπάτηxiv· 

• τρομοκραττρομοκραττρομοκραττρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxv· 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxvi· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες:καταδίκες:καταδίκες:καταδίκες: 

ΑπάΑπάΑπάΑπάντηση:ντηση:ντηση:ντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέααπόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέααπόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέααπόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα 

ή οποιουδήποτεοποιουδήποτεοποιουδήποτεοποιουδήποτε προσώπουxviii το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix    

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, αναφέρετεxx: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) γ) γ) γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην Εάν ορίζεται απευθείας στην Εάν ορίζεται απευθείας στην Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση:καταδικαστική απόφαση:καταδικαστική απόφαση:καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xxi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

[] Ναι [] Όχι  

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ





 

Σελίδα 70 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xxii; 

Εάν ναι,Εάν ναι,Εάν ναι,Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxiii: 

[……] 

    

ΑΔΑ: Ω2ΨΙΟΡ1Γ-ΤΕΚ





 

Σελίδα 71 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοιΒ: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοιΒ: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοιΒ: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης νωνικής ασφάλισης νωνικής ασφάλισης νωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης:ασφάλισης:ασφάλισης:ασφάλισης: 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςασφάλισηςασφάλισηςασφάλισηςxxiv,,,, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΙΣΦΟΕΙΣΦΟΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΕΣ ΡΕΣ ΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

----    Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxv    

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxvi 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμαπαράπτωμαπαράπτωμαπαράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμαεπαγγελματικό παράπτωμαεπαγγελματικό παράπτωμαεπαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του εν γνώσει του εν γνώσει του εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του τις υποχρεώσεις του τις υποχρεώσεις του τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουεργατικού δικαίουεργατικού δικαίουεργατικού δικαίουxxvii;;;; 

    

    

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxviii : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 

και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε 

συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσειςxxix  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
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[.......................] 

 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμασοβαρό επαγγελματικό παράπτωμασοβαρό επαγγελματικό παράπτωμασοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxx; 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

    

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίεςσυμφωνίεςσυμφωνίεςσυμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση τμε σκοπό τη στρέβλωση τμε σκοπό τη στρέβλωση τμε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμούου ανταγωνισμούου ανταγωνισμούου ανταγωνισμού; 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης σύγκρουσης σύγκρουσης σύγκρουσης 

συμφερόντωνσυμφερόντωνσυμφερόντωνσυμφερόντωνxxxixxxixxxixxxi, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλέςσυμβουλέςσυμβουλέςσυμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην αναμειχθεί στην αναμειχθεί στην αναμειχθεί στην 

προετοιμασίαπροετοιμασίαπροετοιμασίαπροετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxxii; 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxiii κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

[] Ναι [] Όχι 
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[….................] 

κυρώσεις;  

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχεΕάν το έχεΕάν το έχεΕάν το έχει πράξει,ι πράξει,ι πράξει,ι πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 παρ. 4 παρ. 4 παρ. 4 Ν.Ν.Ν.Ν. 3310/2005 3310/2005 3310/2005 3310/2005xxxiv:::: 

ΑπάντΑπάντΑπάντΑπάντηση:ηση:ηση:ηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΜέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΜέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΜέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα: Γενική ένδειξη για όλα: Γενική ένδειξη για όλα: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογήςα τα κριτήρια επιλογήςα τα κριτήρια επιλογήςα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνομόνομόνομόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα  στην περίπτωση που η αναθέτουσα  στην περίπτωση που η αναθέτουσα  στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότισύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότισύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότισύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV:ΙV:ΙV:ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογήςκριτηρίων επιλογήςκριτηρίων επιλογήςκριτηρίων επιλογής 

ΑπάντησηΑπάντησηΑπάντησηΑπάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

    

Α: ΚαταλληλότηταΑ: ΚαταλληλότηταΑ: ΚαταλληλότηταΑ: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμπρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμπρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμπρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. βασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. βασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. βασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

ΚαταλληλότηταΚαταλληλότηταΚαταλληλότηταΚαταλληλότητα ΑπάντησηΑπάντησηΑπάντησηΑπάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώαμητρώαμητρώαμητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxv; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο έγκριση ή να είναι ο έγκριση ή να είναι ο έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλοςοικονομικός φορέας μέλοςοικονομικός φορέας μέλοςοικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια                         ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα σχετικά κ όταν τα σχετικά κ όταν τα σχετικά κ όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ριτήρια επιλογής ριτήρια επιλογής ριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική Οικονομική και χρηματοοικονομική Οικονομική και χρηματοοικονομική Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκειαεπάρκειαεπάρκειαεπάρκεια 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετετετετήσιος κύκλος εργασιώνήσιος κύκλος εργασιώνήσιος κύκλος εργασιώνήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης :::: 

και/ή,και/ή,και/ή,και/ή, 

1β) Ο μέσοςμέσοςμέσοςμέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούαπαιτούαπαιτούαπαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην νται στη σχετική διακήρυξη ή στην νται στη σχετική διακήρυξη ή στην νται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής είναι ο εξής είναι ο εξής είναι ο εξής xxxvi:::: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών)::::  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών κύκλος εργασιών κύκλος εργασιών κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον του οικονομικού φορέα στον του οικονομικού φορέα στον του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό επιχειρηματικό επιχειρηματικό επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβασητομέα που καλύπτεται από τη σύμβασητομέα που καλύπτεται από τη σύμβασητομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή,και/ή,και/ή,και/ή, 

2β) Ο μέσοςμέσοςμέσοςμέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του 

οικονομικοοικονομικοοικονομικοοικονομικού φορέα στον τομέα και για τον ύ φορέα στον τομέα και για τον ύ φορέα στον τομέα και για τον ύ φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςτης σύμβασης είναι ο εξήςτης σύμβασης είναι ο εξήςτης σύμβασης είναι ο εξήςxxxvii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών)::::  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίεςxxxviii που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και yxxxix -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική ασφαλιστική ασφαλιστική ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνωνκάλυψη επαγγελματικών κινδύνωνκάλυψη επαγγελματικών κινδύνωνκάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή λοιπές οικονομικές ή λοιπές οικονομικές ή λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεταιενδέχεταιενδέχεταιενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική Γ: Τεχνική Γ: Τεχνική Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και επαγγελματική ικανότητα και επαγγελματική ικανότητα και επαγγελματική ικανότητα  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχεΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχεΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχεΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχειιιι πληροφορίες  πληροφορίες  πληροφορίες  πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναστα έγγραφα της σύμβασης που αναστα έγγραφα της σύμβασης που αναστα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .φέρονται στη διακήρυξη .φέρονται στη διακήρυξη .φέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργωνδημόσιες συμβάσεις έργωνδημόσιες συμβάσεις έργωνδημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxl, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα εκτελέσει τα εκτελέσει τα εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει ακόλουθα έργα του είδους που έχει ακόλουθα έργα του είδους που έχει ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστείπροσδιοριστείπροσδιοριστείπροσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις δημόσιες συμβάσεις δημόσιες συμβάσεις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιώνυπηρεσιώνυπηρεσιώνυπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxli, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις προβεί στις προβεί στις προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxlii: 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό τεχνικό τεχνικό τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςυπηρεσίεςυπηρεσίεςυπηρεσίεςxliii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό κτεχνικό εξοπλισμό κτεχνικό εξοπλισμό κτεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα αι λαμβάνει τα αι λαμβάνει τα αι λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότηταςποιότηταςποιότηταςποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμούδιαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμούδιαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμούδιαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θαθαθαθα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνελέγχωνελέγχωνελέγχωνxliv όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικόπαραγωγικό δυναμικόπαραγωγικό δυναμικόπαραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές τεχνικές τεχνικές τεχνικές 

ικανότητεςικανότητεςικανότητεςικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον μέτρα που λαμβάνει για τον μέτρα που λαμβάνει για τον μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας;έλεγχο της ποιότητας;έλεγχο της ποιότητας;έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και τίτλοι σπουδών και τίτλοι σπουδών και τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντωνεπαγγελματικών προσόντωνεπαγγελματικών προσόντωνεπαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ήκαι/ήκαι/ήκαι/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα μέτρα μέτρα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό δυναμικό δυναμικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, μηχανήματα, μηχανήματα, μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να προτίθεται, να προτίθεται, να προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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υπεργολαβίαςυπεργολαβίαςυπεργολαβίαςυπεργολαβίαςxlv το ακόλουθο τμήμα (δηλ.  τμήμα (δηλ.  τμήμα (δηλ.  τμήμα (δηλ. 

ποσοστό)ποσοστό)ποσοστό)ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

 

 

 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειώνδημόσιες συμβάσεις προμηθειώνδημόσιες συμβάσεις προμηθειώνδημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ινστιτούτα ινστιτούτα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότηταςελέγχου ποιότηταςελέγχου ποιότηταςελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχιΕάν όχιΕάν όχιΕάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ο οικονΟ οικονΟ οικονΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης  όταν τα συστήματα διασφάλισης  όταν τα συστήματα διασφάλισης  όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύτον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύτον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύτον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.μβασης.μβασης.μβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςπρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςπρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςπρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα πρότυπα πρότυπα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότηταςδιασφάλισης ποιότηταςδιασφάλισης ποιότηταςδιασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχιΕάν όχιΕάν όχιΕάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισης; 

Εάν όχιΕάν όχιΕάν όχιΕάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισηςδιαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίωνΜέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίωνΜέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίωνΜέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίαναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίαναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίαναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που ς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που ς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που ς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 

υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν 

να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον ανα συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον ανα συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον ανα συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές φορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές φορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές φορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, αποδεικτικών εγγράφων, αποδεικτικών εγγράφων, αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωσηεφόσον συντρέχει περίπτωσηεφόσον συντρέχει περίπτωσηεφόσον συντρέχει περίπτωση,,,,    που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές δΓια κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές δΓια κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές δΓια κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ιαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ιαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ιαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμούΠεριορισμός του αριθμούΠεριορισμός του αριθμούΠεριορισμός του αριθμού Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

ΠληροίΠληροίΠληροίΠληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 

αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτάκαθένα από αυτάκαθένα από αυτάκαθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxlvi, αναφέρετε για το 

καθένα:καθένα:καθένα:καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlvii 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlviii    
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Μέρος VΜέρος VΜέρος VΜέρος VI: Τελικές δηλώσειςI: Τελικές δηλώσειςI: Τελικές δηλώσειςI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 

Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxlix, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνl. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας μίσθωσης: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
ii
  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 

iii
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
iv
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

v
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
vi
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 
vii

 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
viii

 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
ix
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
x
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
xii

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xiii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο Ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xiv

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xv

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xvi

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xvii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xviii

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 
xix

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxii

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxiii

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxiv

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxv

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxvii

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxviii

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxix

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxx

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxxi

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxxii

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxxiii

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxiv

 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxv

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxvi

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvii

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxviii

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxix

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xl
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xli

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xlii

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xliii

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xliv

 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο μισθωτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xlv

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xlvi

 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
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xlvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlix

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
l
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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