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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ 

ΧΟΡΤΟΥ 1.693 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ  
Α/∆ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(∆.10/19) 
 
 
 
 

 
 



1.     Έχοντας υπόψη: 

  α. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1988/1939 «Περί Μετοχικού Ταµείου 
Αεροπορίας». 

  β. Τις διατάξεις του Ν.∆.3981/59 «Περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως της περί ΜΤΑ νοµοθεσίας».  

  γ. Τις διατάξεις του Ν.∆ 721/70 περί «Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων». 

  δ. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου 
Τοµέα και Ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 

  ε. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» . 

  στ. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

  ζ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.4210/13. 

  η. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) «∆ηµοσιονοµική 
∆ιαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει. 

  θ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ι. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της 
παραγράφου Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές 
συναλλαγές», όπως ισχύει. 

ΠΡΟΣ: ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
 
ΚΟΙΝ : 

 
110ΠΜ 

ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  Φ.831/Α∆.2247 
Σ.571 
Λάρισα, 06 Μαϊ 19 

   
ΘΕΜΑ:  ∆ιακήρυξη ∆ιενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (∆.10/19) 

για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή - Αποκοµιδή Αυτοφυούς 
Χόρτου 1.693 Στρεµµάτων Μη Μισθωµένων Ελεύθερων Χώρων Α/∆ 
Λάρισας 

  
ΣΧΕΤ:  α.Σ. R051002Ζ/ΦΕΒ 19/ΜΤΑ/∆.ΕΚΜ 

β.Φ.900/Α∆.6117/Σ.1341/21 Μαρ 19/110ΠΜ/∆ΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ. 
  



  ια. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄167/23-7-13) «Φορολογία 
εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του 
Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  ιβ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

  ιγ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  ιδ. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄74) περί 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, µέτρα 
εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις. 

  ιε. Τις διατάξεις του Π.∆. 715/79 «Περί προµηθειών, µισθώσεων και 
εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 
πραγµάτων ως και εκτέλεσης εργασιών, υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (ΝΠ∆∆)».  

  ιστ. Την υπ΄ αριθµ. 316397/18-05-62 (ΦΕΚ 190/Β/02-06-62) Απόφαση 
ΥΕΘΑ «Περί των όρων της υπό του Μ.Τ.Α. εκµισθώσεως των ελευθέρων χώρων 
αεροδροµίων, εξασφαλίσεως πληρωµής του µισθώµατος και άλλων τινών διατάξεων» 
όπως συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 447794/14-0783 (ΦΕΚ 417/Β/18-07-83) 
Απόφαση ΥΦΕΘΑ. 

  ιζ. Την υπ΄αριθµ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 
Β΄2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας 
σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοικήσεως των Ε.∆. και σε Προϊστάµενους 
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». 

  ιη. Την υπ’ αριθµ. Π1/2380/18 ∆εκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων». 

  ιθ. Την υπ΄ αριθµ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄1781/23-05-17) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµίας και περί «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

  κ. Το (α) σχετικό, µε το οποίο εγκρίθηκε ηΚοπή Αποκοµιδή Αυτοφυούς 
Χόρτου Μονάδων και η εξουσιοδότηση αυτών για την διενέργεια Πρόχειρων 
Πλειοδοτικών ∆ιαγωνισµών, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 2/23-1-2019 απόφαση του 
∆Σ/ΜΤΑ. 

  κα. Το (β) σχετικό, µε το οποίο η 110ΠΜ µας γνώρισε την συνολική έκταση 
αυτοφυούς χόρτου σε µη µισθωµένους χώρους Μονάδος. 

 

 

 



Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 2. Συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, 
οοποίος θα συνεχιστεί µε προφορικές στα Γραφεία του Τµ.Προµηθειών της ∆ΟΥ Α/Β 
ΛΑΡΙΣΑΣ µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόµενη τιµή για την άπαξ 
κοπή - αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων εξακοσίων ενενήντα 
τριών(1.693) στρεµµάτων ελεύθερων µη µισθωµένων χώρων Α/∆ Λάρισας. 

 3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ΟΥ Α/Β 
ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρµα Αγιάς, Τ.Κ. 41001) την Παρασκευή 17 
Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 π.µ.  

  4.  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό απαιτείται να υποβάλλουν 
γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
διακήρυξηµε τους εξής τρόπους:  

   α. Την αποστολή τους στην ανωτέρω διεύθυνση, ταχυδροµικά, µε 
συστηµένη επιστολή ή courrier ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη όµως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την Πέµπτη 16 Μαΐου 
2019 και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία 
ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που 
θα αποσταλούν. 

  β.  Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού την 
ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του.  

 5.  Με την παραλαβή των ενσφράγιστων προσφορών, σύµφωνα µε τα ως άνω, 
αυτές θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται/φυλάσσονται στο Τµήµα Προµηθειών 
της ∆ιεύθυνσης, µέχρι και την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, όπου 
ακολούθως θα παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
αυτού.  

 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
στην Υπηρεσία µας µετά την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 7. Για την είσοδο στη ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου, 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το αρµόδιο Γραφείο Ασφαλείας της 110ΠΜ (τηλ. 
2410 515008), τουλάχιστον µία (1) ηµέρα νωρίτερα, από την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

 8. Η παρούσα διακήρυξη, στο σύνολό της, διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή 
(.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr)  και το 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στο διαδίκτυο. 

9. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες που αφορούν στο 
διαγωνισµό, ως ακολούθως:  

  α.  Οικονοµικής φύσεως: Τµήµα Προµηθειών ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ.: 
2410 515475 (αρµόδιος: Σγός (Ο) Τσιακοκώστα Χρυσούλα).  

   

 

 

 



  β.  Τεχνικής φύσεως ή δήλωση επιθυµίας επίσκεψης στην 110ΠΜ για την 
εξέταση του προς κοπή – αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου : ∆ΥΠ/Τµ. Εγκ. της 110ΠΜ, 
τηλ.: 2410 515075 (αρµόδιος:Υπσγός (ΜΕ) ∆ρίζης Ανδρέας ). 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Β» ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Γ» ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

«∆» ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Σγός (Ο) Τσιακοκώστα 
ΧρυσούλαΤµχης Προµηθειών 

Ταξχος (Ι) Κωνσταντίνος Κελλάρης 
                        Επιτελάρχης 
 

 
 



 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

Ανάδειξη πλειοδότη άπαξ κοπής αποκοµιδής 
αυτοφυούς χόρτου 

ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ 
(Για Λογαριασµό του Μ.Τ.Α.) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κοπή και αποκοµιδή εφάπαξ (µία φορά) 

ΕΚΤΑΣΗ (κατ’ εκτίµηση) Χίλια εξακόσια ενενήντα τρία(1.693) στρέµµατα 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η υψηλότερη προσφερόµενη τιµή. Η 

προσφερόµενη τιµή επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 
3,6% 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
Εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της Σύµβασης. 

ΤΟΠΟΣ  ΚΟΠΗΣ -ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ (Αεροπορική Βάση 

Λάρισας, Τέρµα Αγιάς) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ως κύριο σώµα ∆ιακήρυξης 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού 
 

 
 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στη 
παρούσα ∆ιακήρυξη καθώς και των Παραρτηµάτων αυτής, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 

 

             ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
             ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Α¨ ΣΤΗ                                      ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Φ.831/Α∆.2247/Σ.571     ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Σγός (Ο) Τσιακοκώστα 
ΧρυσούλαΤµχης Προµηθειών 

Ασµχος (Ο) Ιωάννης Γιάχος 
∆ιευθυντής 

 



 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού- ∆ικαιούχοι συµµετοχής 

 1. Οι παρόντες όροι συµφωνιών αφορούν την άπαξ κοπή-αποκοµιδή 
αυτοφυούς χόρτου, χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών (1.693) στρεµµάτων µη 
µισθωµένων ελεύθερων χώρων του Α/∆ Λάρισας. Η κοπή θα πραγµατοποιείται σε 
ώρες και ηµέρες που θα ορίζουν τα αρµόδια όργανα της 110 ΠΜ. 

  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 β)  ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ)  συνεταιρισµοί 

 δ)  κοινοπραξίες προµηθευτών  

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

 2. Ο όρος "εργολήπτης" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και 
(δ) κατηγορίες. 

 3.  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ όσον η λήψη 
ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύµβασης. 

 4.  Επισηµαίνονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:  

  α.  Ο εν λόγω διαγωνισµός γίνεται από την Μονάδα για λογαριασµό του 
Μ.Τ.Α. δυνάµει των σχετικών διατάξεων του Άρθρου 4 «Πόροι» του Α.Ν. 1988/1939. 

  β.  Η εν λόγω έκταση της Μονάδος (ήτοι των 1.693 στρεµµάτων) 
εκµισθώνεται από το Μ.Τ.Α. για την εφ΄ άπαξ κοπή και αποκοµιδή του αυτοφυούς 
χόρτου. 

  γ. Η προσφερόµενη τιµή για τη συνολική έκταση επιβαρύνεται µε 
χαρτόσηµο 3,6%. 

  δ. Τα έσοδα της πλειοδοσίας θα καταβάλλονται στη Μονάδα προκειµένου 
εν συνεχεία να αποδοθούν στο Μ.Τ.Α. που είναι και ο δικαιούχος αυτών.  

  ε. Ποινή κήρυξης εκπτώτου σε περίπτωση υπαναχώρησης πλειοδότη. 

 

 

 

              ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
              ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Β¨ ΣΤΗ                                        ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Φ.831/Α∆.2247/Σ.571      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 



Άρθρο 2ο 

Τεχνικός Προσδιορισµός 

 1. Ο  ΣυνοπτικόςΠλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός θα γίνει για την ανάδειξη εργολήπτη 
για την κοπή - αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου της 110 ΠΜσυνολικής έκτασης χιλίων 
εξακοσίων ενενήντα τριώνστρεµµάτων(1.693 στρ.) εφάπαξ. 

 2. Ο ∆ιαγωνισµός θα είναι πλειοδοτικός, θα διενεργηθεί µε ενσφράγιστες  
προσφορές  και θα συνεχιστεί µε προφορικές προσφορές. 

 3. Οι συµµετέχοντες θα δώσουν προσφορά για το σύνολο της ανωτέρω 
έκτασης. 

 4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τους χώρους της Μονάδος και 
να λάβουν γνώση του αντικειµένου, αφού προηγουµένως επικοινωνήσουν (εργάσιµες 
µέρες και ώρες ) µε τη ∆ΥΠ/Τµ. Εγκ. της 110ΠΜ [υπεύθυνος Υπσγός (ΜΕ) ∆ρίζης 
Ανδρέας τηλ. 2410515075] και εξασφαλίσουν σχετική άδεια από το Γραφείο Ασφαλείας 
(τηλ. 2410515008). 

Άρθρο 3ο 

Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

  Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν 
ασύµφορα για την Υπηρεσία, ο διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί µε 
έγγραφες ή προφορικές προσφορές µετά από νεώτερη δηµοσίευση, αφού κοινοποιηθεί 
η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού ιδιαίτερα σε αυτούς που συµµετείχαν στον προηγούµενο 
διαγωνισµό. 

Άρθρο 4ο 

Προσφορές 

 1. Οι προσφορές γραµµένες στην ελληνική γλώσσα, υπογεγραµµένες από τους 
πλειοδότες ή τους νόµιµους πληρεξούσιους ή αντιπροσώπους αυτών, κατατίθενται στην 
επιτροπή διενεργείας του διαγωνισµού έγκαιρα και µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα 
διενεργείας αυτού. 

 2. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφει εξωτερικά 
την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗτου∆ιαγωνιζοµένου και να γράφει ευκρινώς τις 
ενδείξεις: 

  α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (µε κεφαλαία) 

  β. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆.10/19 

  γ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ - 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ Α/∆ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 3. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

  α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,   
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 93, παρ.β) εδάφιο αα) τουΝ.4412/2016,ως το 
υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος, η οποία φέρει 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακώνηµερώνπροτηςπροθεσµίαςυποβολήςπροσφορώνκαιδεναπαιτείταιβεβαί



ωσητουγνήσιουτηςυπογραφήςαπόαρµόδιαδιοικητικήαρχήήταΚΕΠκαιστηνοποίαοοικονο
µικόςφορέας: 

   (1) Να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

   (2) Να δηλώνει ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς: 

    α/ ∆εν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1, εδάφια α), β),γ), δ), ε) και στ) 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 

    β/ ∆εν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παρ.4, εδάφια α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) του άρθρου73 του Ν.4412/16. 

    γ/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις 
υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2,  εδάφια α) και β) του άρθρου 
73 του Ν.4412/16. Αν 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. 

    δ/ ∆εν τελεί σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση της 
παρ.3 του άρθρου 74 του Ν. 4412/16. 

    ε/ Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (προσδιορίζοντάς 
το σαφώς), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 75 του Ν4412/16. 

    στ/ Να δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράςτουδιαθέτειτουςαναγκαίουςανθρώπινουςκαιτεχνικούςπόρουςκαιτηνεµπειρία
γιαναεκτελέσειτησύµβασησεκατάλληλοεπίπεδοποιότητας. 

    ζ/    Να δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παρ.12 
του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν (άµεσα ή έµµεσα) 
αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία αξιωµατικούς ή µόνιµους απόστρατους 
Αξκους που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει 
πενταετία από την αποστρατεία τους. 

    η/ Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του Ν.4412/16 και τα οριζόµενα στην παρούσα 
διακήρυξη. 

    θ/    
Ναβεβαιώνειότιέλαβεγνώσηκαιαποδέχεταιπλήρωςκαιανεπιφύλακτα,τοσύνολοτωνόρωντ
ης∆ιακήρυξης, 
καθώςκαιότιέλαβεγνώσητωνδιατάξεωνπουδιέπουντους∆ιαγωνισµούςτουΕλληνικού∆ηµ
οσίου. 

  β. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του 
υποψηφίου νοµικού προσώπου (ΦΕΚ, καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού) από τα 
οποία να πηγάζει ο έχων την αρµοδιότητα υπογραφής- υποβολής προσφοράς 
(Ν.4412/16,άρθρο93εδάφιογγ). 

  γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συµµετέχει στο 
∆ιαγωνισµό µε εκπρόσωπό του (Ν.4412/16,άρθρο93,εδάφιοδδ). 



  δ. Έντυπο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µέσα στον 
κυρίως φάκελο µε: 

 (1) Την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και 
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής 
αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. ∆ύναται να 
χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα της προσθήκης «1» του παρόντος παραρτήµατος. 

   (2) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

 4. Η οικονοµική προσφορά (τιµή) πρέπει να δοθεί σε ευρώ χωρίς όρο αναπρο-
σαρµογής, αναθεώρησης ή αυξοµείωσής της. Η τιµή επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3,6%. 

 5. Η  προσφορά ισχύει και δεσµεύει τους προµηθευτές για εξήντα (60) ηµέρες 
από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά  που 
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 6. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον πλειοδότη µπορεί να 
γίνει και µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός 
το αποδεχτεί.  

 7. Οι προσφορές πρέπει: 

  α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

  β. Να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, 
προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια 
επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, 
κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 

  γ. Προσφορές για µέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

  δ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

  ε. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

  Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις παρ.2,3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου,η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 5ο 

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού - Ανάδειξη Πλειοδότη 

 1. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών, γίνεται δηµόσια από 
την Τριµελή Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, παρουσία αυτών που υπέβαλαν 
προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους. Η αξιολόγηση των προσφορών 
θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού 
αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την υψηλότερη 
προσφερόµενη τιµή.Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 



  α. Αποσφραγίζονται, µονογράφονται τα δικαιολογητικά και η οικονοµική 
προσφορά κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

  β. Ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής ως προς τη νοµιµότητα και 
την πληρότητα τους, σύµφωνα µε τους όρους και της ειδικές διατάξεις της παρούσας. 

  γ. Ο διαγωνισµός δύναται να συνεχιστεί µε προφορικές προσφορές, από 
τους συµµετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά,  µέχρι 
την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. 

  δ. Σε περίπτωση συνέχισης τουδιαγωνισµού µε προφορικές προσφορές 
κάθε νέα προφορική προσφορά θα γίνεται αποδεκτή εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη 
κατά 2% τουλάχιστον από την προηγούµενη µεγαλύτερη προσφορά. 

 2. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εισηγούµενη τον 
πλειοδότη. 

 3. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο 
κατακύρωσης αποκλειστικάτην υψηλότερη τιµή.  

 4. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον Ν.4412/16, η κατακύρωση θα γίνει 
στον εργολήπτη µε την υψηλότερη τιµή, του οποίουη προσφορά θα έχει κριθεί ως 
αποδεκτή µε βάση τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της διακήρυξης.  

 5. Η υπογραφή του πρακτικού από τους τελευταίους πλειοδότες (σε περίπτωση 
βελτιωµένων προφορικών προσφορών) είναι υποχρεωτική. 

 6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό 
παραστατικό εκπροσώπησης. 

 7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της κοπής - 
αποκοµιδής του αυτοφυούς χόρτου, θα εφαρµοσθούν  κατ’ αναλογία οι διατάξεις του 
Ν.4412/16 σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων 
αξιολόγησης προσφορών και θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

  

Άρθρο6ο 

Επιλογή Πλειοδότη - Σύµβαση 

 1. Η επιλογή του πλειοδότη και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση του ∆Σ/ΜΤΑ, µετά από εισήγηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

 2. Αν ο διαγωνισµός ακυρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί το 
αποτέλεσµα του, τότε όσοι έλαβαν µέρος, καθώς και ο τελευταίος πλειοδότης δεν 
δικαιούνται αποζηµίωσης. 

 3. Οι εργολήπτες υποχρεούνται να αναµένουν την απόφαση κατακύρωσης του 
διαγωνισµού από το ∆Σ/ΜΤΑ επί εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα διενέργειας ή για 
άλλους δύο (2) µήνες κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Υπηρεσία, οπότε µπορούν 
να αιτηθούν την απαλλαγή από κάθε υποχρέωσή τους, χωρίς άλλη απαίτηση αυτών 
έναντι του ΜΤΑ σε σχέση µε την προσφορά τους. 



 4. Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρούσας 
διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που 
επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συµπλήρωση της προσφοράς του πλειοδότη. 

 5. Εργολήπτης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε 
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Ν.4412/16 συνέπειες, µετά από 
απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

Άρθρο7ο 
Ενστάσεις- Προσφυγές 

 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της ∆ιακήρυξης καθώς και κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται 
για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. 
Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων 
και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

 2.
 Γιατοπαραδεκτότηςάσκησηςένστασης,απαιτείται,µετηνκατάθεσητηςένστασης, 
ηκαταβολήπαραβόλουυπέρτου∆ηµοσίουποσούίσουµετοένατοιςεκατό(1%)επίτηςεκτιµώ
µενηςαξίαςτηςσύµβασης.Τοπαράβολοαυτόαποτελείδηµόσιοέσοδο. 
Τοπαράβολοεπιστρέφεταιµεπράξητηςαναθέτουσαςαρχής,ανηένστασηγίνειδεκτήαπότοα
ποφασίζονδιοικητικόόργανο. 

Άρθρο 8ο 
Εγγυήσεις 

 
 1. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας 
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 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 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. 

2. Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το αντικείµενο του διαγωνισµού, 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης που να καλύπτει το  5%  της συνολικής συµβατικής 
αξίας. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον πλειοδότη µετά την ολοκλήρωση της 
σύµβασης. 

Άρθρο 9ο 

Υποχρεώσεις αναδόχου προµηθευτή 

 1. Τον ανάδοχο βαραίνει η παραλαβή και µεταφορά του αυτοφυούς χόρτου µε 
προσωπικό και µέσα του ιδίου. 



 2. Οεργολήπτης οφείλει να επικοινωνεί µε το προσωπικό της Μονάδος πριν την 
εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και να εξασφαλίζει σχετική άδεια εισόδου από το Γρ. 
Ασφαλείας (τηλ. 2410-515008).Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό 
που θα χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει: 

  α. Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της Μονάδος. 

  β.  Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά 
έναντι του προσωπικού της Μονάδος και να σέβεται τους νόµους και τον κανονισµό 
λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 3. Ο εργολήπτης είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα προσωπικό του 
και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι: 

  α. ∆εν θα έχει καµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση 
από την Π.Α.    

  β. Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 

 4. Ο εργολήπτης οφείλει να αποσύρει τα µηχανήµατα που χρησιµοποιεί κάθε 
φορά που ολοκληρώνει τις εργασίες του και σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η έγκριση 
από το Γραφείο Ασφάλειας Μονάδος. 

 5. Χρόνος έναρξης των εργασιών εντός  δύο (2) εβδοµάδων από την υπογραφή 
της σύµβασης. 

Άρθρο 10ο 

Τρόπος πληρωµής 

 1. Ο πλειοδότης υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης να καταθέσει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό της αξίας του 
προς αποκοπή αυτοφυούς χόρτου. 

 2. Η κατάθεση του ανωτέρω ποσού θα µπορεί να γίνει στην ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας 
προκειµένου να τα αποδώσει στο ΜΤΑ που είναι ο δικαιούχος αυτών ως εξής: 

  α. Στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού της ∆ΟΥΑ/Β Λάρισας µε επιταγή. 

  β. Με κατάθεση του ισόποσου στον λογαριασµό που τηρεί η ∆ιεύθυνση 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.   

Άρθρο 11ο 

Ποινικές Ρήτρες - Κήρυξη  Εργολήπτη ως έκπτωτου 

 1. Κυρώσεις σε βάρος του πλειοδότη επιβάλλονται σε περίπτωση που οι 
εργασίες δεν παραδοθούν εντός των ορισθέντων µε τη σύµβαση προθεσµιών, για κάθε 
παράβαση όρων της σύµβασης και σε περίπτωση που δε συµµορφώνεται µε τις 
υποδείξεις και έγγραφες παρατηρήσεις της 110ΠΜ , σύµφωνα µε το άρθρο 207 του 
Ν.4412/16, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του πλειοδότη τότε αυτός κηρύσσεται 
έκπτωτος. 



 3. Για τα θέµατα κήρυξης του πλειοδότη ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε 
αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 και 207 του 
Ν.4412/16. 

 4. Σε αυτή την περίπτωση η ∆ιεύθυνση για κάλυψη των αναγκών της δύναται 
να αναθέσει τη εκτέλεση του έργου σε άλλο Πλειοδότη. 

Άρθρο12ο 

Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 

 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον Πλειοδότη, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα 
βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναµία ολοκλήρωσης των εργασιών. Η 
απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του αναδόχου. Ως περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
αναδόχου. 

  β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου που 
συνεπάγεται οµοίως τη διακοπή των εργασιών του. 

  γ. Πληµµύρα. 

  δ. Σεισµός. 

  ε. Πόλεµος. 

  στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων και 
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύµβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή 
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 

  ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 

  η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 

2. Τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία πρέπει να αναφερθούν από τον 
πλειοδότη, εγγράφως στην Υπηρεσία µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την εκδήλωσή 
τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρµόδιας αρχής. Εφόσον τα γεγονότα 
είναι διαρκή, ο πλειοδότης θα πρέπει να αναφέρει µέσα στην ίδια προθεσµία την έναρξη 
και τη λήξη τους. 

3. Επισηµαίνεται ότι κανένας από τους ανωτέρω λόγους δε θα γίνεται 
αποδεκτός εφόσον ο πλειοδότης εκτελέσει παρόµοιες εργασίες σε άλλον καταναλωτή 
κατά τις ηµεροµηνίες που επικαλεσθεί αδυναµία εκτέλεσης στην Μονάδα. 

4. Επίσης, κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών 
εργασιών και παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 
4412/16). 

5. Επιπλέον, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για τη µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 

 

 

 



Άρθρο 13ο 

Γενικοί Όροι 

 1.  Ο εργολήπτης, υποχρεούται να χρησιµοποιεί τους µισθίους χώρους κατά 
τρόπο που να µην παρεµποδίζει ή που να µην µπορεί να παρεµποδίσει το έργο των 
εγκατεστηµένων στο Α/∆ Υπηρεσιών, να συµµορφώνεται αµέσως και χωρίς αντίρρηση 
στις εντολές των Υπηρεσιών αυτών και να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας. Υποχρεούται 
επίσης, όπως προβαίνει στην κοπή όλων των αυτοφυών χόρτων καταλλήλων ή µη δια 
κτηνοτροφή ή άλλη χρήση προς καθαρισµό δι’ αποψίλωσης του µισθίου χώρου, των 
ζωνών ασφαλείας, διαδρόµων τροχοδρόµων στάθµευσης, των γύρω των κτιριακών 
εγκαταστάσεων χώρων και των αποστραγγιστικών τάφρων και γενικώς καθαρισµό των 
χώρων από κάθε αλλότριο υλικό (απόβλητα). 

 2.  Ο εργολήπτης είναι επίσης υποχρεωµένος να µην εισέρχεται και να µην 
τοποθετεί αντικείµενα: 

   α. Στους κυρίους και βοηθητικούς διαδρόµους προσγείωσης των 
αεροσκαφών. 

   β.  Στους χώρους στάθµευσης των αφών. 

   γ.  Στις ζώνες ασφαλείας του Α/∆. 

   δ.  Στους χώρους πυροµαχικών. 

   ε.  Στους λοιπούς χώρους που χρησιµοποιούνται από τις Υπηρεσίες 
του Α/∆, χωρίς να έχει ειδική άδεια εισόδου. 

  Παράβαση του όρου αυτού, που άπτεται της ασφαλείας του Α/∆ και των 
πτήσεων, επιφέρει την άµεση αποβολή του µισθωτή από το µίσθιο µε απλή και µόνον 
διαταγή της Μονάδας ευθύνης του Α/∆ και καθιστά αυτόν έκπτωτο της µίσθωσης. Η για 
το λόγο αυτό αποβολή και έκπτωση του µισθωτή, δεν δηµιουργεί δικαίωµα, ούτε 
αντίστοιχο υποχρέωση του εκµισθωτή, για αποζηµίωσή του. Αντίθετα δηµιουργεί 
ποινικές και αστικές ευθύνες για το µισθωτή και δικαίωµα αποζηµίωσης του εκµισθωτή, 
του ∆ηµοσίου ή τρίτων, για ζηµίες που τυχόν υπέστησαν. 

 3.  Ο εργολήπτης υποχρεούται επί ποινή αµέσου αποβολής από το µίσθιο στην: 

   α. Άµεση δεµατοποίηση και αποµάκρυνση από το Α/∆ του 
θερισµένου αυτοφυούς χόρτου, δεδοµένου ότι θα µπορούσε να αποτελέσει εστία 
ανάπτυξης πυρκαγιάς. 

   β.  Άµεση, µετά τη συγκοµιδή, καταστροφή της εναποµένουσας 
αυτοφυούς βλάστησης που θα γίνεται µε άροση ή άλλα µηχανικά µέσα, απαγορευµένης 
της καταστροφής της µε φωτιά.  

 4.  Εάν στο διαγωνισµό καταθέσουν από κοινού προσφορά περισσότερα του 
ενός πρόσωπα και ανακηρυχθούν πλειοδότες, η κατακύρωση και η ανάθεση της 
µίσθωσης γίνεται στα ονόµατα όλων των πλειοδοτών, οι οποίοι πλέον σαν 
«συνεργολήπτες» ευθύνονται απέναντι του εκµισθωτή «έκαστος εις ολόκληρον» για τις 
υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί, παραιτούµενα 
ρητά από το δικαίωµα της «διζήσεως και διαιρέσεως». 

 5.  Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων, θα επιλύεται µετά από αίτηση 
του εργολήπτη από το ∆Σ/ΜΤΑ "κατά δικαίαν κρίσιν". Εάν ο εργολήπτης δεν 
ικανοποιηθεί ή δεν συµφωνήσει µε την Απόφαση του ∆Σ, τότε θα µπορεί να προσφύγει, 



εάν από την υπάρχουσα νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, στα εδρεύοντα στη 
Λάρισα δικαστήρια, τα οποία ορίζονται σαν τα µόνα αρµόδια για την επίλυση κάθε 
διαφοράς που τυχόν θα προκύψει στην ερµηνεία ή την εκτέλεση των όρων της 
σύµβασης που θα υπογραφεί. 

 6. Ο παρών διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 316397/18-
5-82 (ΦΕΚ 190/2-6-62/Β') Απόφασης ΥΕΘΑ "Περί των Όρων της υπό του ΜΤΑ 
Εκµισθώσεως των Ελευθέρων Χώρων Αεροδροµίου κ.λπ." όπως αυτή συµπληρώθηκε 
µε την υπ' αριθµ. 447794/14-7-83 (ΦΕΚ 417/18-7-83 /Β') Απόφαση ΥΦΕΘΑ 
(εκδοθέντων και των δύο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν∆ 
3981/59 "Περί Τροποποιήσεως και Συµπληρώσεως της περί ΜΤΑ Νοµοθεσίας") και του 
Π∆ 715/21-8-79 (ΦΕΚ212/10-9-79/Β) "Περί τρόπου Ενεργείας υπό των ΝΠ∆∆, 
Προµηθειών, Μισθώσεων και Εκµισθώσεων εν γένει, Αγορών κ.λπ.". 

Άρθρο14ο 

Λοιπές ∆ιατάξεις 

1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα : 

 α. Λύσης της σύµβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, 
εφόσον δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υλοποίησή της ή κριθεί ασύµφορη. 

 β. Τροποποίησης των όρων της σύµβασης οιανδήποτε στιγµή εάν τούτο 
κρίνεται συµφέρον γι' αυτή. 

2. Η σύµβαση κατισχύει παντός άλλου κειµένου επί του οποίου στηρίζεται 
(διακήρυξη, προσφορές κλπ.), εκτός προφανών σφαλµάτων ή παραδροµών. 

3. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θα θεωρούνται ουσιώδεις.   

4. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς την 
ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης, η διαφορά τίθεται κατόπιν προσφυγής του 
ενός εκ των δύο µερών υπό την κρίση των αρµοδίων δικαστηρίων, εφαρµοζόµενου του 
Ελληνικού ∆ικαίου και των οποίων η απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για 
αµφοτέρους. 

5. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν 
οι διατάξεις του Π.∆. 715/79 και του Ν.4412/16. 

 6. Σε εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.15 του α.ν 1988/1939 και σύµφωνα µε το 
άρθρο 410 επ. ΑΚ. τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ο διαγωνισµός 
πραγµατοποιείται από την ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας για λογαριασµό του Μ.Τ.Α., αναγνωρίζουν 
και αποδέχονται ότι δικαιούχο του συνολικού ποσού της ανωτέρω αποζηµίωσης είναι το 
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» , το οποίο εδρεύει στην Αθήνα , οδός Ακαδηµίας αρ. 27 (Α.Φ.Μ. 
090016645-∆ΟΥ ∆΄ΑΘΗΝΩΝ). 

  

 

 

 

 

 



 7. Η  έκταση εκµισθώνεται από το ΜΤΑ για την εφ’ άπαξ κοπή και αποκοµιδή 
αυτοφυούς χόρτου. 

 

 

 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
«1» Οικονοµική Προσφορά 
«2» Υπεύθυνη ∆ήλωση 
«3»  Εγγυητική Επιστολή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Σγός (Ο) Τσιακοκώστα 
ΧρυσούλαΤµχης Προµηθειών 

Ασµχος (Ο) Ιωάννης Γιάχος 
∆ιευθυντής 

 

        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
        ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (∆.10/19) ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ 1.693 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/∆ ΛΑΡΙΣΑΣ  

 
ΠΡΟΣ : ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………..…………………...……ΟΝΟΜΑ:…………………………….. 
Α.Φ.Μ:…………………………….………………….…∆.Ο.Υ:……………………………… 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………….………..……………………………….. 
ΠΟΛΗ:……………………………………………...ΝΟΜΟΣ:……..…….…………….……. 
ΤΗΛ.:……………………………FAX:…………….……………….……… 
 
 1. Καταθέτω Προσφορά για την Άπαξ Κοπή - Αποκοµιδή Αυτοφυούς Χόρτου 110 Π.Μ. 
της ∆ιακήρυξης ∆.10/19:  

Α/Α Περιγραφή Υλικού Προσφερόµενη Τιµή Σε 
Ευρώ (€) 

(Αριθµητικώς) 

Προσφερόµενη Τιµή Σε Ευρώ 
(€) 

(Ολογράφως) 

1 

ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ, 

1.693ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/∆ 

ΛΑΡΙΣΑΣ   

 

 

 

 2.  Η προσφερόµενη τιµή επιβαρύνεται  µε χαρτόσηµο ποσοστού 3,6%. 

 3. Έλαβα γνώση των Γενικών Στοιχείων και των Ειδικών Όρων της ∆ιακήρυξης 
τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και τις διατάξεις που 
διέπουν τους ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς. 

 4. Η προσφορά ισχύει για  ..…………………….…… (…) ηµέρες από την 
εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της. 

         Λάρισα, …………….. (Ηµεροµηνία)   

                                                                                                  (Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Φ.831/Α∆.2247/Σ.571    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Σγός (Ο) Τσιακοκώστα Χρυσούλα 

Τµχης Προµηθειών 
 

Σγός (Ο) Τσιακοκώστα Χρυσούλα 
Τµχης Προµηθειών 

 



 
 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Ως…………………………….. της εταιρείας «………………………………………………………………..…….» που συµµετέχει στον 
Συνοπτικό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό της διακήρυξης µε αρ ∆.10/19 για την άπαξκοπή αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου της 
110 ΠΜδηλώνω ότι και µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου: 

 
α/ ∆εν υπάρχει σε βάρος µου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1, 
εδάφια α), β),γ), δ), ε) και στ) του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 

β/    ∆εν   τελώ   σε   κάποια   από   τις   καταστάσεις   που αναφέρονται στην παρ. 4, εδάφια α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 

γ/      Είµαι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά ενήµερος ως  προς τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα τις διατάξεις της παρ. 2, εδάφια 
α) και β) του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής   ασφάλισης   καλύπτουν   τόσο   
την   κύρια   όσο   και   την   επικουρική ασφάλιση. 

δ/      ∆εν τελώ σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 74 του Ν. 4412/16. 

ε/      Είµαι      εγγεγραµµένος    στο      οικείο      Επιµελητήριο (……………………), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 75 του Ν4412/16. 

στ/    ∆ιαθέτω  τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσω τη σύµβαση σε 
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

(σελιδα 1 από2)

        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
        ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Φ.831/Α∆.2247/Σ.571    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣ(1): ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  



 

 

ζ/      Έχω  λάβει γνώση της διάταξης της παρ.12 του άρθρου 66 του Ν∆1400/73 ότι δεν θα χρησιµοποιήσω(άµεσα ή 
έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία αξιωµατικούς ή µόνιµους απόστρατους Αξκους που έχουν ανακληθεί στην 
ενέργεια, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. 

η/   Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία 
θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 103 του Ν.4412/16 και τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη . 

θ/      Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και  ανεπιφύλακτα, το  σύνολο  όρων  της  ∆ιακήρυξης, καθώς και  έλαβα 
γνώση των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 

   Ηµεροµηνία:……./……/……. 
 
 
 

 (σελιδα 2 από2) 
 
 
 
  

(Υπογραφή) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Σγός (Ο) Τσιακοκώστα Χρυσούλα 
Τµχης Προµηθειών 

 

Σγός (Ο) Τσιακοκώστα Χρυσούλα 
Τµχης Προµηθειών 

 



 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TKfax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   
………………     ΕΥΡΩ. …………………… 
       ΕΥΡΩ. …………………… 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται) 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..∆\νση…………………………………………
……………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε 
αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια 
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών:……..) προς κάλυψη αναγκών του …………….και 
το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συµβατικής προ Φ.Π.Α. 
αξίας ………............................ΕΥΡΩ αυτής.  
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι 
την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµιά ισχύ. 
    -  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
        ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Φ.831/Α∆.2247/Σ.571                    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

Σγός (Ο)  Χρυσούλα Τσιακοκώστα  
Τµχης Προµηθειών 

 
 

Σγός (Ο)  Χρυσούλα Τσιακοκώστα  
Τµχης Προµηθειών 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

              ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
              ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Γ¨ ΣΤΗ                                        ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Φ.831/Α∆.2247/Σ.571      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Σγός (Ο) Τσιακοκώστα 
ΧρυσούλαΤµχης Προµηθειών 

Ασµχος (Ο) Ιωάννης Γιάχος 
∆ιευθυντής 

 



 

 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ  
 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο…/19 
ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η  ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ  
ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/∆ ΛΑΡΙΣΑΣ  

 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: 

 
 
 
 

              ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
              ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨∆¨ ΣΤΗ                                        ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Φ.831/Α∆.2247/Σ.571      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 



 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ …/19 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΗ 
ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/∆ ΛΑΡΙΣΑΣ  

 
Στη Λάρισα σήµερα ………………. στα Γραφεία της ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ οι 
υπογεγραµµένοιαφ’ ενός µεν ο Ταξχος(Ι) Κωνσταντίνος Κελλάρης 
Επιτελάρχης/ΑΤΑπου εκπροσωπεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφ’ ετέρου δε ο 
…………………. µε Α.∆.Τ…………. που εκπροσωπεί την εταιρεία …….……….., 
ως εργολήπτης του ΣυνοπτικούΠλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού άπαξ κοπής - 
αποκοµιδής αυτοφυούς χόρτου µη µισθωµένων ελεύθερων χώρων Α/∆ Λάρισας, 
που διενεργήθηκε βάσει της υπ’ αριθµ. 10/19 ∆ιακήρυξης, συµφώνησαν και 
αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητα του αναθέτει στο 
δεύτερο, καλούµενο στο εξής «ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ», την άπαξ κοπή και αποκοµιδή του 
αυτοφυούς χόρτου του Α/∆ Λάρισας, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο Σύµβασης 

 Η σύµβαση αφορά στην κοπή - αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου σε έκταση 
χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών (1.693) στρεµµάτων στο χώρο Α/∆ Λάρισας, 
εφάπαξ (µία φορά). 

Άρθρο 2ο 

Τιµή Αντικειµένου 

 Ο Πλειοδότης θα καταβάλει το συνολικό ποσό ευρώ 
……………………………………….(€ …………….),συµπεριλαµβανοµένου του 
χαρτοσήµου 3,6%,για το σύνολο του έργου. 

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος Πληρωµής 

 1. Η πληρωµή θα γίνει, µε καταβολή του συνόλουτου προσφερόµενου 
ποσού που προέκυψε από το διαγωνισµό, ήτοι ποσό ευρώ 
……………………….(€……………..),εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας. 

 2. Η κατάθεση του ανωτέρω ποσού θα µπορεί να γίνει στην ∆ΟΥ Α/Β 
Λάρισας προκειµένου να τα αποδώσει στο ΜΤΑ που είναι ο δικαιούχος αυτών ως 
εξής: 

  α. Στην Κεντρική ∆ιαχείριση της ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας µε επιταγή. 

  β. Με κατάθεση του ισόποσου στον λογαριασµό που τηρεί η ∆ΟΥ 
Α/Β Λάρισας στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 3. Τυχόν τραπεζικά  έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη. 

 

 



 

Άρθρο 4ο 

Υποχρεώσεις Πλειοδότη Προµηθευτή 

 1. Τον Πλειοδότη βαραίνει η παραλαβή και µεταφορά του αυτοφυούς 
χόρτου µε προσωπικό και µέσα του ιδίου. 

 2. Ο Πλειοδότης οφείλει να επικοινωνεί µε το προσωπικό της Μονάδος 
πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και να εξασφαλίζει σχετική άδεια 
εισόδου από το Γρ. Ασφαλείας (τηλ. 2410515008). 

 3. Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα 
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει:  

  α. Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της Μονάδος. 

  β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη 
συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδος και να σέβεται τους νόµους και 
τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 4. Ο Πλειοδότης είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος  (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως  
ότι: 

  α. ∆εν θα έχει καµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ 
εξάρτηση από την Π.Α.          

  β. Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 

 5. Ο Πλειοδότης οφείλει να αποσύρει τα µηχανήµατα που χρησιµοποιεί 
κάθε φορά που ολοκληρώνει τις εργασίες του και σε αντίθετη περίπτωση 
απαιτείται η έγκριση από το Γραφείο Ασφάλειας Μονάδος. 

 6. Ο Πλειοδότης, υποχρεούται να χρησιµοποιεί τους µισθίους χώρους 
κατά τρόπο που να µην παρεµποδίζει ή που να µην µπορεί να παρεµποδίσει το 
έργο των εγκατεστηµένων στο Α/∆ Υπηρεσιών, να συµµορφώνεται αµέσως και 
χωρίς αντίρρηση στις εντολές των Υπηρεσιών αυτών και να τηρεί τους κανόνες 
ασφαλείας. Υποχρεούται επίσης, όπως προβαίνει στην κοπή όλων των αυτοφυών 
χόρτων καταλλήλων ή µη δια κτηνοτροφή ή άλλη χρήση προς καθαρισµό δι’ 
αποψίλωσης του µισθίου χώρου, των ζωνών ασφαλείας, διαδρόµων τροχοδρόµων 
στάθµευσης, των γύρω των κτιριακών εγκαταστάσεων χώρων και των 
αποστραγγιστικών τάφρων και γενικώς καθαρισµό των χώρων από κάθε αλλότριο 
υλικό (απόβλητα). 

 7. Ο Πλειοδότης είναι επίσης υποχρεωµένος να µην εισέρχεται και να µην 
τοποθετεί αντικείµενα: 

  α. Στους κυρίους και βοηθητικούς διαδρόµους προσγείωσης των 
αεροσκαφών. 

  β.  Στους χώρους στάθµευσης των αφών. 

  γ.  Στις ζώνες ασφαλείας του Α/∆. 

  δ.  Στους χώρους πυροµαχικών. 



 

  ε.  Στους λοιπούς χώρους που χρησιµοποιούνται από τις Υπηρεσίες 
του Α/∆, χωρίς να έχει ειδική άδεια εισόδου. 

  Παράβαση του όρου αυτού, που άπτεται της ασφαλείας του α/δ και των 
πτήσεων, επιφέρει την άµεση αποβολή του µισθωτή από το µίσθιο µε απλή και 
µόνον διαταγή της Μονάδας ευθύνης του Α/∆ και καθιστά αυτόν έκπτωτο της 
µίσθωσης. Η για το λόγο αυτό αποβολή και έκπτωση του µισθωτή, δεν δηµιουργεί 
δικαίωµα, ούτε αντίστοιχο υποχρέωση του εκµισθωτή, για αποζηµίωσή του. 
Αντίθετα δηµιουργεί ποινικές και αστικές ευθύνες για το µισθωτή και δικαίωµα 
αποζηµίωσης του εκµισθωτή, του ∆ηµοσίου ή τρίτων, για ζηµίες που τυχόν 
υπέστησαν. 

 8.  Ο Πλειοδότης υποχρεούται επί ποινή αµέσου αποβολής από το µίσθιο 
στην: 

  α. Άµεση δεµατοποίηση και αποµάκρυνση από το Α/∆ του 
θερισµένου αυτοφυούς χόρτου, δεδοµένου ότι θα µπορούσε να αποτελέσει εστία 
ανάπτυξης πυρκαγιάς. 

  β.  Άµεση, µετά τη συγκοµιδή, καταστροφή της εναποµένουσας 
αυτοφυούς βλάστησης που θα γίνεται µε άροση ή άλλα µηχανικά µέσα, 
απαγορευµένης της καταστροφής της µε φωτιά.  

Άρθρο5ο 

Ποινικές Ρήτρες - Κήρυξη  Εργολήπτη ως Έκπτωτου 

 1. Κυρώσεις σε βάρος του πλειοδότη επιβάλλονται σε περίπτωση που οι 
εργασίες δεν παραδοθούν εντός των ορισθέντων µε τη σύµβαση προθεσµιών, για 
κάθε παράβαση όρων της σύµβασης και σε περίπτωση που δε συµµορφώνεται µε 
τις υποδείξεις και έγγραφες παρατηρήσεις της 110ΠΜ , σύµφωνα µε το άρθρο 207 
του Ν.4412/16, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του πλειοδότη τότε αυτός κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 3. Για τα θέµατα κήρυξης του πλειοδότη ως έκπτωτου και τις 
επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 203 και 207 του Ν.4412/16. 

 4. Σε αυτή την περίπτωση η ∆ιεύθυνση για κάλυψη των αναγκών της 
δύναται να αναθέσει τη εκτέλεση του έργου σε άλλο Πλειοδότη. 

Άρθρο6ο 

Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία 

 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον Πλειοδότη, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναµία ολοκλήρωσης 
των εργασιών. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του αναδόχου. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του αναδόχου. 

  β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου που 
συνεπάγεται οµοίως τη διακοπή των εργασιών του. 



 

  γ. Πληµµύρα. 

  δ. Σεισµός. 

  ε. Πόλεµος. 

  στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων και 
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύµβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή 
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 

 2. Επισηµαίνεται ότι κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν θα γίνεται 
αποδεκτός εφόσον ο Πλειοδότης προβεί σε ανάλογες εργασίες σε άλλη 
τοποθεσία. 

Άρθρο7ο 

Λοιπές ∆ιατάξεις 

 1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα : 

 α. Λύσης της σύµβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια 
αυτής, εφόσον δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υλοποίησή της ή κριθεί 
ασύµφορη. 

 β. Τροποποίησης των όρων της σύµβασης οιανδήποτε στιγµή εάν 
τούτο κρίνεται συµφέρον γι' αυτή. 

2. Η σύµβαση κατισχύει παντός άλλου κειµένου επί του οποίου στηρίζεται 
(διακήρυξη, προσφορές κλπ.), εκτός προφανών σφαλµάτων ή παραδροµών. 

3. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θα θεωρούνται ουσιώδεις.   

4. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως 
προς την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης, η διαφορά τίθεται κατόπιν 
προσφυγής του ενός εκ των δύο µερών υπό την κρίση των αρµοδίων 
δικαστηρίων, εφαρµοζόµενου του Ελληνικού ∆ικαίου και των οποίων η απόφαση 
καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αµφοτέρους. 

5. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 715/79 και του Ν.4412/16. 

 6. Σε εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.15 του α.ν 1988/1939 και σύµφωνα µε 
το άρθρο 410 επ. ΑΚ. τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ο διαγωνισµός 
πραγµατοποιείται από την ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας για λογαριασµό του Μ.Τ.Α., 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δικαιούχο του συνολικού ποσού της ανωτέρω 
αποζηµίωσης είναι το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» , το οποίο εδρεύει στην Αθήνα , οδός 
Ακαδηµίας αρ. 27 (Α.Φ.Μ. 090016645-∆ΟΥ ∆΄ΑΘΗΝΩΝ). 

 

 

 

 

 

 



 

 7. Η  έκταση εκµισθώνεται από το ΜΤΑ για την εφ’ άπαξ κοπή και 
αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου. 
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