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 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Γηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 Ν4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηνλ Ν.4278/21,  βάζε ηνπ λ. 4270/14 (λέν Γεκφζην Λνγηζηηθφ) θαη ηνπ ΠΓ 80/16 (Άξζξν 
12, παξ. 2β, Σελ πιινγηθή Απφθαζε Δ584/ΣΡΟΠ.0/51929/07.05.2021 Απφθαζε ηνπ 
Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πηζηψζεηο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ηνκέα Γάζε έηνπο 2021 (ΑΓΑ: 
ΩΗΥΗ46ΜΣΛΡ-ΗΓ9). 

 

1. Σίηινο (Έξγνπ/Μειέηεο/Τπεξεζηψλ/Πξνκήζεηαο(κίζζσζεο): 

Μίζθωζη: «Σσνηήρηζη – Βεληίωζη βαηόηηηας δαζικών οδών Γημόζιων Γαζικών 

Σσμπλεγμάηων Π.Δ. Καζηοριάς για Ανηιπσρική Προζηαζία έηοσς 2021 - Μίζθωζη 
μητανημάηων» 

 

CPV : 45520000-8 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνχ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κε ρεηξηζηή 

 

2. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Με ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 83872/19-7-2021 (ΑΓΑ:6ΦΛΠΟΡ1Γ-Θ0) Απφθαζε πληνληζηή 
Α.Γ.Ζ.Γ.Μ. νξίζηεθε ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε Γηεπζχλνπζα ππεξεζία: 
Αλαζέηνπζα αξρή & Πξντζηακέλε αξρή : Γ/λζε Γαζψλ Καζηνξηάο 
Οδφο : Γηνηθεηήξην  
Σαρ. Κσδ. : 521 00 ΚΑΣΟΡΗΑ 
Σει. : 24670 22881 

E-mail : daskast@apdhp-dm.gov.gr 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία: Σκήκα Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ 
Οδφο : Γηνηθεηήξην  

http://www.epirus.gov.gr/
mailto:daskast@apdhp-dm.gov.gr
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Σαρ. Κσδ. : 521 00 ΚΑΣΟΡΗΑ 
Σει. : 24670 29707 

 

 

 
3. ΠεξηγξαθήΠξνκήζεηαο/κίζζσζεο – Φπζηθφ Αληηθείκελν 

Ζ Γ/λζε Γαζψλ Καζηνξηάο πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ γηα βειηίσζε 

βαηφηεηαο ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηεο, γηα ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 

2021. Αθνξά εξγαζίεο εθζθαθήο ραιαξψλ εδαθψλ, θαζαξηζκφο θαη κφξθσζεο ηάθξνπ 

ηξηγσληθήο δηαηνκήο ή ηάθξνπ εξείζκαηνο, γηα θάζε είδνπο έδαθνο, θαζαξηζκφο πξαλψλ 

αλνηρηψλ εθζθαθψλ θαη θάζε είδνπο εξγαζία απαηηνχκελε γηα ηελ θαιχηεξε βαηφηεηα. Οη 

εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δαζηθνχο δξφκνπο πεξηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ Γαζηθνχ 

πκπιέγκαηνο Β. Γξάκκνπ  γηα ην έηνο  2021, ζπλνιηθνχ κήθνπο 34+000 ρ.ι.κ. Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 

θαηεγνξίαο, ζε δαζηθνχο δξφκνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκπιέγκαηνο Ν. Γξάκκνπ γηα ην έηνο 2021, 

ζπλνιηθνχ κήθνπο 2+700 ρ.ι.κ., Γ΄ θαηεγνξίαο θαη ζε δαζηθνχο δξφκνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο Κνξεζηείσλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 13+300 ρ.ι.κ  γηα ην έηνο 2021,   Β΄  θαη  Γ΄ 

θαηεγνξίαο. 

θνπφο ησλ εξγαζηψλ απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δαζηθνχ δηθηχνπ ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε 

βαηφηεηα ησλ δξφκσλ θαη λα επηηεπρζεί ε αληηππξηθή πξνζηαζία ησλ δαζψλ ηεο πεξηνρήο θαη 

επηπιένλ ε νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε ηεο δαζνπνλίαο ζηα ελ ιφγσ ζπκπιέγκαηα. 

ηνπο δαζηθνχο δξφκνπο ε θίλεζε ησλ δηαθφξσλ νρεκάησλ θαζίζηαηαη δχζθνιε ή θαη αδχλαηε 

αθφκε, εθ’ φζνλ ην θαηάζηξσκα ηνπ δξφκνπ θαηφπηλ βξνρνπηψζεσλ θαη ρηνλνπηψζεσλ 

παξαζχξεηαη ή θαιχπηεηαη απφ θαηαπηψζεηο. 

Έηζη, ε βειηίσζε ηεο βαηφηεηάο ηνπο θξίλεηαη εληειψο απαξαίηεηε γηα λα εμππεξεηεζεί θπξίσο: 

 Ζ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ δάζνπο απφ ππξθαγηέο, κε ηελ θαηά ην δπλαηφ 

ηαρχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ ησλ δαζηθψλ 

ζέζεσλ, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ θαηάζβεζε απηψλ. 

Δπηπιένλ κε ηε βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ησλ δαζηθψλ δξφκσλ εμππεξεηνχληαη επίζεο θαη νη 

θαησηέξσ ζθνπνί: 

 Ζ κεηαθνξά ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαρζνχλ θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

δάζνπο. 

 Ζ εθηέιεζε ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Ο ηνπξηζκφο, ε νξεηλή θαη γεληθά ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ. 

Θα ππάξρεη άκεζε αληαπφθξηζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηαδήπνηε ππφδεημε ηνπ Σκήκαηνο 

Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Καζηνξηάο.  

Θα ηεξείηαη  θαζεκεξηλφ εκεξνιφγην κε αλαθνξά ζηελ θάζε είδνπο εξγαζίαο ε νπνία εθηειείηαη 

θαη ζηελ ζέζε εθηέιεζήο ηεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηηκνιφγην ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 

Οη απαηηνχκελεο εξγαζίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ε 

Γ/λζε Γαζψλ Καζηνξηάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη φιν ην πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ αλ δελ πξνθχςνπλ πξαγκαηηθέο εξγαζίεο.   

ε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. 
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Πξνυπφζεζε απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ απνηειεί ε χπαξμε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ε 

λφκηκε θπθινθνξία ηνπο. Τπεχζπλνη γηα ηελ λφκηκε θπθινθνξία είλαη κφλν νη θάηνρνη ησλ 

κεραλεκάησλ έξγνπ. ε πεξίπησζε δεκηψλ ή νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο ζεσξείηαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη δελ δηθαηνχηαη θακία 

απνδεκίσζε.  

Δπίζεο ζε πεξίπησζε δεκηάο ή αηπρήκαηνο πξνο ηξίηνπο ν ηδηνθηήηεο ηνπ κεραλήκαηνο θέξεη 

ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε. 

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή  ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο κίζζσζεο ηνπ κεραλήκαηνο 

έξγνπ θαζψο θαη ε δαπάλε ηνπ ρεηξηζηή. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (1) σο (3) εκθαλίδεηαη ην δίθηπν  δαζηθψλ  δξφκσλ  πνπ ζα 

ζπληεξεζνχλ κε ηελ παξνχζα κειέηε γηα ηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνζίσλ Γαζηθψλ  πκπιεγκάησλ Β. 

Γξάκκνπ, Ν. Γξάκκνπ θαη Κνξεζηείσλ  ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο. 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΑΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΜΠΛΕΓΜΑΣΟ ΚΟΡΕΣΕΙΩΝ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΑΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΜΠΛΕΓΜΑΣΟ Β. ΓΡΑΜΜΟΤ 

Α/Α 
Ο λ ν κ α ζ ί α   
δαζηθψλ νδψλ 
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Π
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Μήθνο 

1 Πηλαθίδεο - Καςάια - Μνλαζηήξη Γ 5 4.200 

2 Ππξνθπιάθην Αιεβίηζαο - Σξία Απγά Γ 5   3.200 

3 
Ληβάδηα Πεχθνπ - Τδαηνδεμακελή - Πξ. 
Ζιίαο Πεχθνπ 

Γ 5 6.900 

4 
Πεχθν-Σακπνχξη-Οηνξίηζε-Πφιηε-Αγ. 
Εαραξίαο- Δηθφληζκα Παλαγίαο 

Β 5,5 10.300 

5 Σξίινθνο - Φνχζηα - Ληαλνηφπη Α 5,5 9.400 

 

  χλνιν:  34.000 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΑΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΜΠΛΕΓΜΑΣΟ Ν. ΓΡΑΜΜΟΤ 

Α/A 
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Μήθνο  

 

1 
γνχξνο - Σζαγθφο Καξανχιη- 
Τδαηνδεμακελή 

Γ 5,00 2.700 

 

   χλνιν: 2.700 
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Α/A 
Ο λ ν κ α ζ ί α   
δαζηθψλ νδψλ    
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Μήθνο  

 

1 Αλζφξεκα - Δμνρή Γ 5,00 4.300 

2 
Μαθξνρψξη - Άγηνη Πάληεο - Τς. 
Μαθεδνλνκάρσλ - Α. Μειάο 

Β 5,50 9.000 

 

   χλνιν: 13.300 

 
 

Σα απαξαίηεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

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

ιεηηνπξγίαο ηνπο αλαθέξνληαη παξαθάησ θαζψο θαη ζην Σηκνιφγην ηεο Τπεξεζίαο θαη ζηελ 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑΜΟΡΦΩΣΖ ΓΑΗΩΝ  

1. πξκαηφζρνηλα ξπκνχιθεζεο. 
2. Πεξηζηξεθφκελν θάξν. 
3. Καιή θαηάζηαζε ειαζηηθψλ. 
4. Πξνβνιείο εξγαζίαο (εκπξφο  - πίζσ). 
5. Γηιέθν  αζθαιείαο θσζθνξνχρν. 
 
 
 Ο Ηζνπεδσηήο – Γηακνξθσηήο Γαηψλ (γθξέηληεξ)  επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξέπεη 
λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑΜΟΡΦΩΣΖ - ΗΟΠΔΓΩΣΖ ΓΑΗΩΝ 

1. Σν κεράλεκα λα είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο Γηακνξθσηήο ή Ηζνπεδσηήο Γαηψλ  ζηελ άδεηα 

Μεραλήκαηνο Έξγνπ. 

2. Δμνθιεκέλα ηέιε ρξήζεο πεξηφδνπ 2020.  

Ζ  ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ηνπ κεραλήκαηνο λα είλαη 140 ίππνπο (ΖΡ) θαη άλσ.  

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηελ άδεηα ηνπ κεραλήκαηνο. 
Δάλ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά ζ’ απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ καδί κε ηελ άδεηα κεραλήκαηνο έξγνπ ηερληθή έθζεζε-
πεξηγξαθή απφ Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα. Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηειψλ 
ρξήζεο πεξηφδνπ 2020 ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ πιεξσκήο. 

 

4. Σξφπνο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

H επηινγή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππφ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο «απεπζείαο αλάζεζεο», κε θξηηήξηα ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ηε δπλαηφηεηα θαιήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν. 4412/2016, άξζξα: 2, παξ.1, πεξίπη.  31, 118, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηε ηνλ Ν.4782/2021. 

Ζ απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Καζηνξηάο), ρσξίο λα απαηηείηαη 

γλσκνδφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
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5. Τπνβνιή πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ Γηεχζπλζε Γαζψλ 

Καζηνξηάο, γξαθείν Πξσηνθφιινπ (γξαθείν Νν 7) κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε ηελ αλαγξαθή ηου τίτλου τησ μίςθωςησ: «πληήξεζε – Βειηίσζε 

βαηφηεηαο δαζηθψλ νδψλ Γεκφζησλ Γαζηθψλ πκπιεγκάησλ Π.Δ. Καζηνξηάο γηα 

Αληηππξηθή Πξνζηαζία έηνπο 2021 - Μίζζσζε κεραλεκάησλ» 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο 

παξνχζαο ζηνπο πξνζθαινχκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.  

Ζ πξνζθνξά ζα δίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή (εθφζνλ ην κεράλεκα 

έξγνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπκκεηνρήο) θαη αλάδνρνο ζα θξηζεί απηφο πνπ ζα 

πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. Μεραλήκαηα κεγαιχηεξεο 

ηππνδχλακεο ησλ νξηδφκελσλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, αιιά ζα 

αμηνινγεζνχλ κε ηππνδχλακε ίζε κε ηε ειάρηζηε πξνεγνχκελα αλαθεξφκελε ηππνδχλακε. Οη 

επηπιένλ ίππνη δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.   

 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θέξνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο,  θξίλνληαη 

απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο . 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 

ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο1. 

 

6. Γηάξθεηα Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ 

Ζ παξάδνζε, πινπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζε δηάζηεκα κέρξη 31-10-2021 

(Σέινο αληηππξηθήο πεξηφδνπ) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ 

αλάδνρν έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηήλ. Παξάηαζε 

πξνζεζκίαο δχλαηαη λα δνζεί έπεηηα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ. 

 

7. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

Ο ελδεηθηηθφο κέγηζηνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δχλαηαη λα 

αλέξρεηαη ζε δεθαέμη   ρηιηάδεο ελληαθφζηα ηξηάληα πέληε  επξψ θαη ζαξάληα νρηψ ιεπηά 

(16.935,48 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

                                                      
1
 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
Πνζφηεηα 
(ΣΔΜΑΥΗΑ) 

 

ΣΗΜΖ / ΩΡΑ 
(€) 

 

ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΩΡΔ ΔΡΓΑΗΑ Γαπάλε 

(ΔΤΡΩ) 

1 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖ ΓΑΗΧΝ (Απφ 
140 ΖΡ θαη άλσ)   

1 

 
58,00 

 
292 

16.936,00 
ΤΝΟΛΟ: 16.936,00 

 
 

ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΗΖΖ: 
 

-0,52 

 
ΤΝΟΛΟ: 16.935,48 

 

 
ΦΠΑ 24 % 4.064,52 

 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

21.000,00 

 
 

 

8. Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξάο 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο νξίδεηαη ε 2 Απγνχζηνπ 2021, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ψξα 10:00κ.κ.. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη απνδεθηέο. 

 

 

9. Ηζρχο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 6 κελψλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 97 Ν4412/16 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 39 Ν 4278/21 «…δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα (12) 

κήλεο …»). 

 

10. Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο - Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο 

 
Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί  ε κε αξ. πξση. ΤΠΔΝ/∆Π∆Π/50014/1544/24-05-
2021  απφθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο µε ζέµα: «1ε 
έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο ζηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηνπ 
έξγνπ 2014Δ58400003 «Αληηππξηθή Πξνζηαζία δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ 
(Π.Κ. 2001Δ08400000 Γηάλνημε – πληήξεζε – Βειηίσζε – Αζθαιηφζηξσζε Γαζηθψλ 
Γξφκσλ)»,  ηνπ νξίνπ πιεξσκψλ ηεο ΑΔ 584 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
2021   γηα ηελ έγθξηζε δέζκεπζεο πξνυπνινγηζκνχ πνζνχ 21.000 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ) ζε βάξνο ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2014Δ58400003 «Αληηππξηθή Πξνζηαζία 
δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (Π.Κ. 2001Δ08400000 Γηάλνημε – πληήξεζε – 
Βειηίσζε – Αζθαιηφζηξσζε Γαζηθψλ Γξφκσλ ηεο ΑΔ 584 ηνπ Π.Γ.Δ. θαη ε ππ. αξ. 
Δ584/ΣΡΟΠ.0/51929/07.05.2021 (ΑΓΑ: ΧΗΥΗ46ΜΣΛΡ-ΗΓ9) πιινγηθή Απφθαζε Τθππνπξγνχ 
Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ  κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ηνκέα Γάζε έηνπο 2021 
 

 

11. Σξφπνο πιεξσκήο 

Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, κεηά ηε ζχληαμε 

πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή 
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παξαιαβήο, πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ Γ/λζε Γαζψλ Καζηνξηάο -  

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία ζα ζπζηαζεί, γηα ηελ θαηαβνιή 

ηεο δε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πιεξσκή. 

Ρεηά, δε, ζπκθσλείηαη φηη ε ακνηβή ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα, ηέιε θαη θάζε άιιε δαπάλε 

ηνπ Αλαδφρνπ. Οη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαηά ην πνζνζηφ πνπ αθνξνχλ ηνλ Αλάδνρν 

παξαθξαηνχληαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ. Ρεηά επίζεο ζπκθσλείηαη φηη ν Αλάδνρνο νπδεκία άιιε 

απαίηεζε έρεη πέξαλ ηνπ αλσηέξσ ζπκθσλεζέληνο πνζνχ. 

Οη λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.    

 

12. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ θαη πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7i θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή2 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.3 

 
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο  απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα έξγνπ 

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, γηα ηηο νπνίεο θαηαζέηεη πξνζθνξά. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο νη νηθνλνκηθνί θνξείοπξνζθνκίδνπλ : 

1. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

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

ηεο δεκνπξαζίαο. 

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

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

απφ Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα. 

4. Παξαζηαηηθφ πιεξσκήο Σειψλ Υξήζεο Μ.Δ. γηα ην έηνο 2020. 

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

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

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

3
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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θαηφρνπ ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη παξέρεη ρσξίο θακία 

δέζκεπζε  ην κεράλεκα έξγνπ ζηνλ πξνζθέξνληα γηα ηε κίζζσζε «πληήξεζε – 

Βειηίσζε βαηφηεηαο δαζηθψλ νδψλ Γεκφζησλ Γαζηθψλ πκπιεγκάησλ Π.Δ. Καζηνξηάο 

γηα Αληηππξηθή Πξνζηαζία έηνπο 2021 - Μίζζσζε κεραλεκάησλ» 

 

13. Απνθιεηζκφο Τπνςεθίνπ 

α) Λφγνη Απνθιεηζκνχ 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ηνπ Ν. 4412/2016, άξζξν 73,  παξ. 1 θαη 2, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 θαη φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην 

άξζξν 22 ηνπ Ν. 4782/2012,  παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο,  λα καο απνζηείιεηε 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 αληίγξαθν απνζπάζκαηνο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ 

ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο
4
 θαη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

                                                      
4
 Βλζπε ςχετικά  Ν.  4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών  και Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ 

οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,άρθρου 73 παρ. 1., όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ςυμπληρωθεί με το 
την παρ.7 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 
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θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(O.E. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε.  

 πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ  e-ΔΦΚΑ. Ζ 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα α) σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ)  γηα ηα 

ζηειέρε-κεραληθνχο ηνπ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη πνπ 

έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ eΔΦΚΑ (ηνκέαο πξψελ ΔΣΑΑ –ΣΜΔΓΔ). Οη εγθαηεζηεκέλνη 

ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γελ 

απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. 

 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 

κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Δπηπξνζζέησο θαη’ εθαξκνγή ηεο σο άλσ αλαθεξφκελα παξαγξάθνπ 2, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

απνθιείεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφ 

θνξέαο, εάλ: 

α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ακεηάθιεηε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 

β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη γηα ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

β) Άξζε Λφγσλ Απνθιεηζκνχ-Παξεθθιίζεηο απφ ηνλ Απνθιεηζκφ    

Γπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016 άξζξν 73,  παξ. 2 θαη 3,φπσο ερεη ηξνπνπνηεζεί κε ην 

άξζξν 22 ηνπ Ν.4782/2012, πξνβιέπεηαη παξέθθιηζε απφ ηνλ απνθιεηζκφ «Οι υποχρεώςεισ των 

περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 

λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 

ερώτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79, ι άλλου 

αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

ανεκπλιρωτεσ υποχρεώςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεώςεισ του. 

Οι περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρώςει 

τισ ανωτζρω υποχρεώςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων 

ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο 

μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 3. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό που 

προβλζπεται: α) ςτισ παρ. 1 και 2 κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι β) ςτθν παρ. 2, όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφώσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερώκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεώςεών 

του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον 

οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2, 

πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.» 

 

14.          Δγγπήζεηο 

Γελ απαηηείηαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Ο αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο (κίζζσζε) θαιείηαη λα παξάζρεη «εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο» βάζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηεε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

21 ηνπ Ν. 4782/2021. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπήζεσο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη θαηά 6 κήλεο 

επηπιένλ απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο κίζζσζεο. 
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15.         Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ (Ν. 4412/2016 Πξνζάξηεκα Α, Παξάξηεκα Υ)   

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

16. Έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε 

εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 118 

Δλζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  δίλνληαλ λα 

ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

55 ηνπ Ν.4782/2021, παξ. 1: «Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία θαηώηεξε ή ίζε ησλ 

νξίσλ ηνπ άξζξνπ 118, πεξί απεπζείαο αλάζεζεο, όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ αθύξσζε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζώο θαη ηελ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο, ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζύκθσλα κε 

όζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 45 έσο 56 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α’ 8), ην νπνίν απνθαίλεηαη 

ακεηαθιήησο ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε πξνεγνύκελε άζθεζε άιιεο εηδηθήο ή ελδηθνθαλνύο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθύξσζεο θαη ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο νξίδεηαη ίζν κε ην πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο.» 

 

17. Ννκηθφ Πιαίζην-Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία    

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2503/1997 «Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ξχζκηζε  ζεκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2647/1998 «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112
Α 

) πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 141/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ- 

Γπη. Μαθεδνλίαο». 

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3889/2010 «Υξεκαηνδφηεζε Πεξηβαιινληηθψλ Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν 

Σακείν, Κχξσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
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7. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ – 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) – 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 (Α’ 204) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 4 παξ. 3 «ύζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην Π1/1493/04.09.2012 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πεξί θξάηεζε 0,10% ζηηο 

ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Ν.4013/11 γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

9. Ζ αξηζκ. Π1/ 2380/12 (ΦΔΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ». 

10. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν. 4257/2014 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

11. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143
Α
 ) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) − δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

12. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 θαη 28Αηνπ Ν. 4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο 

Γηνίθεζεο- Καηαπνιέκεζε γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε 

αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

13. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 153-155 ηνπ Ν. 4389/16 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

14. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ-147 Α/8.8.16-Γηνξζ.θαικ. ζηα ΦΔΚ-200 Α/24.10.16 

θαη ΦΔΚ-206 Α/3-11-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

4605/19 (Α΄52), Ν. 4608/19 (Α΄66) θαη Ν. 4609/19 (Α΄67), Ν.4782/2021. 

15. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 

16. ηνπ λ. 2859/2000  “Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

17. ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” 

18. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”. 

19. ηνπ π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μεηξψα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (ΜΖ.ΣΔ.). 

20. ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ 

ηεο Α.Δ.Π.Π.» 

21. ηνπ π.δ. 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 )ii 

22. ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, 
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23. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ31/729/12.10.2016 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ΗΚΑ (εγθχθιηνο 

37/2016) κε ζέκα: «Πνζνζηφ παξαθξάηεζεο ππέξ Δ.Α.Α.Γ.Τ» 

24. Ζ ΚΤΑ 1191/2017 (ΦΔΚ 969 Β/22.3.2017) κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,6% ππέξ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ 

εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α’ 147)». 

25.  Ζ κε αξηζκ. 13912/15-05-2017 (ΦΔΚ 250/η. Τ.Ο.Γ.Γ./26-05-2017) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Γηνξηζκφο ηνπ Βαζηιείνπ Μηρειάθε ηνπ Πνιπθάξπνπ σο πληνληζηή 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο».  

26. Ζ ππ΄ αξηζκ. 75532/02-02-2017 (ΑΓΑ 6ΔΤΥΟΡ1Γ-Λ1Ο) Απφθαζε ηνπ πληνληζηή  Α.Γ.Ζ.-  

Γ.Μ. κε ηελ νπνία νξίζηεθε σο αλαπιεξσηήο ηνπ πληνληζηή ν Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γαζψλ θαη Α.Τ. ν θ. Παπαεπζπκίνπ Νηθφιανο ηνπ Γξεγνξίνπ. 

27. Ζ ππ. αξ. Δ584/ΣΡΟΠ.0/51929/07.05.2021 (ΑΓΑ: ΧΗΥΗ46ΜΣΛΡ-ΗΓ9) πιινγηθή Απφθαζε  
Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ  κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πηζηψζεηο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ηνκέα Γάζε έηνπο 2021 

28. Ζ ππ’ αξηζ. ΤΠΔΝ/∆Π∆Π/50014/1544/24-05-2021  απφθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ Γξακκαηέα 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο µε ζέµα: «1ε έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο ζηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο 

ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηνπ έξγνπ 2014Δ58400003 «Αληηππξηθή Πξνζηαζία 

δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (Π.Κ. 2001Δ08400000 Γηάλνημε – πληήξεζε – 

Βειηίσζε – Αζθαιηφζηξσζε Γαζηθψλ Γξφκσλ)»,  ηνπ νξίνπ πιεξσκψλ ηεο ΑΔ 584 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2021. 

29.Ζ ππ’ αξηζκ.69520/18-6-2021 Απφθαζε πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ 
– Γπηηθήο Μαθεδνλίαο «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ ηεο Γ/λζεο 
Γαζψλ Καζηνξηάο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ  Δπελδχζεσλ 
2021 (ΑΔ 584).» 

 

18. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί,  θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηεο ΑΔ 584 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ  Έξγν: 2014Δ58400003 Αληηππξηθή πξνζηαζία δεκνζίσλ δαζψλ θαη 
δαζηθψλ εθηάζεσλ (Π.Κ. 2001Δ08400000 Γηάλνημε - πληήξεζε - Βειηίσζε - 
Αζθαιηφζηξσζε Γαζηθψλ Γξφκσλ), (ΑΓΑ: ΧΗΥΗ46ΜΣΛΡ-ΗΓ9). 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2106 φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην Ν. 4782/2021 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν: 

Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή. Γελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο θαη ε ηκεκαηηθή παξαιαβή. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ Ν. 

4412/2016, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ 

ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Σνλ αλάδνρν ηεο κίζζσζεο βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 
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βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: (αλαθέξνληαη απφ ηελ Α.Α. θαηά πεξίπησζε νη λφκηκεο 

θξαηήζεηο).   

α) Κξάηεζε χςνπο 0,07 % ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4  λ. 4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν. 
4605/2019. 
β) Κξάηεζε χςνπο 0,06 % ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016 ΚΤΑ 1191/14.3.2017 – ΦΔΚ 969/22.03.2017 
ηεχρνο Β΄ 
γ) Κξάηεζε χςνπο 0,02 % ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α. ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
36 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 
3% θαη ζηελ επ΄ απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 20%.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεςία 
παρακράτηςη φόρου ειςοδήματοσ αξίασ 4% επί του καθαροφ ποςοφ . 

 

Απνζηνιή πξνζθνξάο :Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

                                      Γ/λζε Γαζψλ Καζηνξηάο  

                           Γηνηθεηήξην ,Σ.Κ. 521 00 ΚΑΣΟΡΗΑ 

                           Τπφςε θαο Αξγπξνχιαο Εεζνπνχινπ 

                           Σειέθσλν : 24670 22881   

                                  Δ-mail : zisopoulouarg@apdhp-dm.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 
Γ/λζεο Γαζψλ Καζηνξηάο 

 

 
 
 
 

 Αξγπξνχια Εεζνπνχινπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΜΊΘΩΖ : 

 

«πληήξεζε – Βειηίσζε βαηφηεηαο δαζηθψλ νδψλ Γεκφζησλ Γαζηθψλ πκπιεγκάησλ 

Π.Δ. Καζηνξηάο γηα Αληηππξηθή Πξνζηαζία έηνπο 2021 - Μίζζσζε κεραλεκάησλ» 

 

CPV : 45520000-8 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνχ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κε ρεηξηζηή 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν ………………………………………………. 

 

Τπνγξαθή: …………………………………….……… 

θξαγίδα: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
Πνζφηεηα 
(ΣΔΜΑΥΗΑ) 

 

ΣΗΜΖ / ΩΡΑ 
(€) 

 

ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΩΡΔ ΔΡΓΑΗΑ Γαπάλε 

(ΔΤΡΩ) 

1 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖ ΓΑΗΧΝ  
(Απφ 140 ΖΡ θαη άλσ)   

1 
 
 
 

292 
 

ΤΝΟΛΟ:  
 

 ΦΠΑ 24 %  

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
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i Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ 
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
 
ii
 Απφ 1-1-2017 ηέζεθε ζε ηζρχ ην π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), ην νπνίν κε ην άξζξν 13 

θαηάξγεζε ην π.δ 113/2010. 
iiii

 Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ  έξγν, ηνχην λα αλαγξάθεηαη ζηε 
Γηαθήξπμε θαη εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο Πξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν, θαζψο 
θαη ηα πνζνζηά ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ απφ εζληθνχο θαη 
ελσζηαθνχο πφξνπο (κε αλαθνξά ζην δηαξζξσηηθφ ηακείν.) Δπίζεο, ε ζρεηηθή 
ζπκπιήξσζε αθνινπζεί ηε δηαθξηηηθή νξνινγία πιινγηθέο Απνθάζεηο (Α) έξγσλ, 
ελάξηζκνο έξγνπ, ή ΚΑΔ, αλάινγα ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (ΠΓΔ ή Σαθηηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο). Γηα ην δήηεκα αλάιεςεο δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, βι. θαη 
άξζξν 5 ηνπ π.δ. 80/2016 Πξβι. άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. δ Ν. 4412/2016 
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