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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

   

ΠΡΟΣ :  
 
    ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Τηλ. : 210-8191231/32 

ΚΟΙΝ. :   Φ.831/A∆.1696   
Σ.500  
∆εκέλεια, 20 Μαϊ 19 

 
 ΘΕΜΑ : ∆ιακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού Υπ’ 

Αριθµ. 16/19 µε Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών για την Αποκλάδωση, 
Υλοτόµηση και Αποκοµιδή Ξυλείας της 123 ΣΤΕ 

 
ΣΧΕΤ :   α. Το Υπ’ Αρίθµ. Πρωτ. 67743/2064/13-8-18/Έγγραφο ∆ασαρχ. Πάρνηθας 
               β. ΤΑΑ 271112 Ζ/ΟΚΤ 18/123 ΣΤΕ 
               γ. Α∆.Φ.557/539/Σ.54/13-11-18/∆ΑΕ/∆ΑΠΕ 
               δ. Α∆. Φ.800/4189/Σ.1523/14-11-18/∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
               ε. ΖΑΑ 270928 Ζ/ΝΟΕ 18/ΓΕΑ/ΜΤΑ 

στ.Φ.831/Α∆.464/Σ.92/13-02-19/∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ζ. Φ.831/Α∆.796/Σ.183/12-03-19/∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
η. Φ.800/Α∆.1201/Σ.332/09-04-19/∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
θ.  ΖΑΑ 231001Ζ ΑΠΡ 19/ΓΕΑ/ΜΤΑ 
ι. Φ.831/Α∆.1501/Σ.438/25-04-19/∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  
 1. Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν∆ 721/70 (ΦΕΚ 251/Α'/23-1-70) «Περί 
Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3257/04. 
 
  β. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 περί «Κύρωσης του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-10) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και 
άλλες διατάξεις».                    
 
  δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.  
 
  ε. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  στ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-14) «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – 
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δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν.2362/95), 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4281/14 και ισχύει. 
 
  ζ.       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) ». 
 
  η. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες ». 
 
  θ. Την υπ’ αριθµ. 316397/18-5-62 (ΦΕΚ 190/2-6-62/Β’) Απόφαση 
κ.ΥΕΘΑ «Περί των Όρων της υπό του ΜΤΑ Εκµισθώσεως των ελευθέρων χώρων, 
εξασφαλίσεως πληρωµής του µισθώµατος και άλλων τινών διατάξεων» όπως αυτή 
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 447794/14-7/83 (ΦΕΚ 417/18-7-83/Β’) απόφαση 
κ.ΥΕΘΑ (εκδοθέντων και των δυο 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 (ΦΕΚ 212/10-9-79/Β’) «Περί τρόπου 
ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), προµηθειών, 
µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων 
κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών». 
 
  ι. Την υπ΄ αριθµ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ 2300/Β'/3-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας των Υφυπουργών 
Εθνικής Άµυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων 
∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». 
 
  ια. Τα  ανωτέρω (α – δ) σχετικά καθώς και το (ε) όµοιο Σήµα ΜΤΑ, 
το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 40/14-11-2018 Συνεδρίασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΜΤΑ, σύµφωνα µε το οποίο εγκρίθηκε η διενέργεια 
συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού, για την αποκλάδωση και υλοτόµηση ξυλείας 
της 123 ΣΤΕ. 
 
  ιβ. Τη (στ) όµοια µε την οποία προκηρύχθηκε συνοπτικός 
πλειοδοτικός διαγωνισµός θέµατος (Α∆Α:Ω9ΨΚ6-ΥΞΨ). 
  
  ιγ. Το (ζ) όµοιο µε το οποίο κοινοποιήθηκε το πρακτικό της 
επιτροπής διενέργειας στο ΜΤΑ, και σύµφωνα µε το οποίο η Ε∆∆ εισηγήθηκε την 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον πλειοδότη «ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝ.Μ.» µε προσφερόµενη τιµή στο σύνολο των ειδών 
τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00€). 
 
  ιδ. Το (η) όµοιο µε το οποίο η ∆ιεύθυνσή µας κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας µε αρµόδιο επιτελή του ΜΤΑ και προφορικής εντολής διοίκησης, 
εισηγήθηκε την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού καθώς κρίνει ότι η 
ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των µέσων έχει εξέχουσα 
βαρύτητα σε σχέση µε τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 
  ιε. Το (θ) όµοιο το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 
09/11-04-2019 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΜΤΑ, σύµφωνα µε το 
οποίο αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισµού προκειµένου να επιτευχθεί 
συµµετοχή περισσότερων ενδιαφεροµένων καθώς και υψηλότερη τιµή.  
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  ιστ. Την (ι) όµοια απόφαση µαταίωσης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού και επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε τροποποίηση ή µη 
των όρων της σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/16.  
 
 2.   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
 Επαναληπτικό Συνοπτικό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό σε ένα στάδιο σύµφωνα µε 
την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές 
και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές προσφορές, για την αποκλάδωση – 
υλοτόµηση – αποκοµιδή ξυλείας, για τις ακόλουθες ποσότητες που ανέρχονται κατά 
εκτίµηση σε Χωρικά Κυβικά Μέτρα (ΧΚΜ): 
 
  α. Χίλια Οκτακόσια (1.800) χκµ πεύκο    (600 δένδρα) 
                 
  β. Τριακόσια (300) χκµ ευκάλυπτο         (100 δένδρα) 
 
  γ. Εκατό (100) χκµ κυπαρρίσι                 (50 δένδρα) 
 
  δ. Εκατό (100) χκµ ακακία                       (50 δένδρα) 
 
  ε. Εκατό (100) χκµ διάφορα είδη             (50 δένδρα) 
 
 3. Το κριτήριο κατακύρωσης καθορίζεται από την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο ως προς την τιµή (υψηλότερη τιµή σε ευρώ), 
προ ΦΠΑ, στο σύνολο των ειδών της ξυλείας, µε ελεύθερη τιµή εκκίνησης.  
 
 4. Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 4 Ιουνίου 2019, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ. στη ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας. 
 
 5. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό 
µπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη µε τους εξής τρόπους: 
 

 α. Την αποστολή τους στην ∆ιεύθυνση: ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β 
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΤΑΤΟΪ, ΤΚ 13671 ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courrier ή µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι και την 3 Ιουνίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα 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 εκπρόσωπό, στην Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του. 
 
 6. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 
 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
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 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε 
την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
9. Για την είσοδο στο Αεροδρόµιο απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα. 
 

          10. Για πληροφορίες όσον αφορά τους όρους του διαγωνισµού, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας τηλ. 210-
8191231/32 [Αρµόδιοι: Επγός (ΥΟΚ) Παναγιώτης Οικονόµου, Ανθσγός (Ο) ∆ανάη 
Γούσιου]. 

 
          11. Για πληροφορίες όσον αφορά τους τεχνικούς όρους ή για εκδήλωση 
επιθυµίας επίσκεψης στην Μονάδα προς εξέταση των δέντρων προς αποκλάδωση -  
υλοτόµηση – αποκοµιδή όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτηµα «Α» της 
παρούσας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ασφάλειας 
Πτήσεων- Εδάφους της 123 ΣΤΕ στο τηλ. 210-8195004 [Αρµόδιος: Ασµίας Αντώνιος 
Καραγιάννης]. 
 
 

   Aκριβές Αντίγραφο   
      

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
           Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 

     
      Ταξχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας 

Επιτελάρχης  ∆ΑΕ  
   

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικά στοιχεία διαγωνισµού 
«Β» Ειδικοί όροι διαγωνισµού  
«Γ» Σχέδιο προς υπογραφή σύµβασης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ  
Αποδέκτες για Πληροφορία 
123 ΣΤΕ 
ΜΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1696/Σ.500  
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
  ∆εκέλεια, 20 Μαϊ 19 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ/ CPV 
Αποκλάδωση – Υλοτόµηση – Αποκοµιδή 

Ξυλείας / 77211400-6 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΩΝ   

Όπως ορίζονται από τον παρακάτω πίνακα 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής 

(υψηλότερη τιµή σε ευρώ), προ ΦΠΑ, στο 
σύνολο των ειδών της ξυλείας, µε ελεύθερη τιµή 

εκκίνησης 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
∆ιακόσιες σαράντα (240) ηµέρες (8 µήνες) από 

την υπογραφή της σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 123 ΣΤΕ/Αεροπορική Βάση ∆εκέλειας 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

Σε καρότσες φορτηγών του αναδόχου (για την 
ορθή ογκοµέτρηση της µεταφερόµενης ξυλείας)  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μέχρι το πέρας της παραλαβής του συνόλου της 
ξυλείας από τον πλειοδότη και εκπλήρωσης 
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

την διακήρυξη  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 
 1            600 δένδρα πεύκο                        ΧΚΜ             1.800 (κατ’ εκτίµηση) 
 
 2            100 δένδρα ευκάλυπτο                ΧΚΜ                       300 (κατ’ εκτίµηση) 
 
 3              50 δένδρα κυπαρρίσι                 ΧΚΜ                       100 (κατ’ εκτίµηση) 
 
 4              50 δένδρα ακακία                       ΧΚΜ                       100 (κατ’ εκτίµηση) 
 
 5              50 δένδρα διάφορα είδη            ΧΚΜ                       100 (κατ’ εκτίµηση) 
 
     Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη, καθώς και των Παραρτηµάτων αυτής, ως αναπόσπαστα µέρη 
της. 
                Ακριβές Αντίγραφο 

 
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 

Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 

 Ασµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 
  ∆ντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1696/Σ.500   
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
  ∆εκέλεια, 20 Μαϊ 19 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού – ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
 
 1. Η διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού µε γραπτές 
ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών της ξυλείας µε 
ελεύθερη τιµή εκκίνησης, έχει σκοπό την ανάδειξη πλειοδότη για την αποκλάδωση – 
υλοτόµηση – αποκοµιδή Ξυλείας της 123 ΣΤΕ. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 
έχουν : 

 α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

 β. ∆ηµόσιοι φορείς 

 γ. Ενώσεις των ανωτέρω προσώπων ή/ και φορέων 
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων εφόσον 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη και είναι 
εγκατεστηµένα/οι/ες σε: 

  (1) κράτος – µέλος της Ένωσης 

  (2) κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) 

  (3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (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 Ι της ως άνω Συµφωνίας και 

  (4) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ 
ανωτέρω και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την  Ένωση σε 
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Ο όρος «οικονοµικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην 
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες. 

3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συµπράξεις οικονοµικών φορέων δεν 
υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύµπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η Σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, 
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
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ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.    
  

Άρθρο 2ο 
Κατάρτιση – Υποβολή  Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές πρέπει : 
 
  α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους 
τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική γλώσσα. 
 
  β. Να είναι δακτυλογραφηµένες και 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 των απαιτήσεων 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 προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
  στ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε  σφραγισµένο φάκελο. 
 
  ζ. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις 
ενδείξεις : 
 
    1) ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία). 
 
    2) ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16/19 ΤΗΣ ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β 
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ. 
 
    3) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την 
Αποκλάδωση – Υλοτόµηση – Αποκοµιδή Ξυλείας της 123 ΣΤΕ. 
 

 4) Την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης 
προθεσµίας υποβολής προσφορών). 

 

 5) Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
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Άρθρο 3ο 
Περιεχόµενο Προσφορών 

           1.     Κάθε φάκελος προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει δύο (2) ανεξάρτητους 
σφραγισµένους υποφακέλους µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την 

οικονοµική προσφορά (σύµφωνα µε προσθήκη 3 παρόντος Παραρτήµατος). 
Σηµειώνεται ότι ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σε µία (1) δηµόσια συνεδρίαση, στην 
οποία αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, όπου περιλαµβάνονται τα 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και η Οικονοµική Προσφορά και η Επιτροπή µονογράφει 
κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών. Μετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης 
η Επιτροπή ελέγχει τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. 
 
                     α. Φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 
οποίος πρέπει να περιέχει, επί ποινή απόρριψης: 
                               

(1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, µε ηµεροµηνία 
έκδοσης έως τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την υποβολή τους, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/16, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
του, κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
   (2) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ως 
το υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος, η οποία φέρει 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών ηµερών προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Το ΤΕΥ∆ 
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Για την υπογραφή του ΤΕΥ∆ ισχύουν τα οριζόµενα 
του άρθρου 79Α του Ν.4412/16, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 107, παρ 13 του Ν. 
4497/17. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα θεωρείται ο νόµιµος εκπρόσωπος 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή της αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 
 
   (3) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται 
συµµόρφωση προς όλες τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τις απαιτήσεις και όλους τους 
λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.  
 
            β. Φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι: 
 
   (1)   Η οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της 
Προσθήκης «3» του παρόντος Παραρτήµατος. Η προσφερόµενη τιµή (σε ευρώ) να 
αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως, άνευ ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, θα 
λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 
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    (2)     Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

 
 2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (συµµετοχής και οικονοµικής 
προσφοράς) κρίνονται απαραίτητα για την αποδοχή της προσφοράς κάθε 
συµµετέχοντα. 

 
Άρθρο 4ο 

Ισχύς Προσφορών 
 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν 
είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Ν.4412/16. 

 2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα, το οποίο θα γίνει αποδεκτό από τους προµηθευτές. Μετά τη λήξη 
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα του  διαγωνισµού υποχρεωτικά  µαταιώνονται, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού 
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
 3. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή 
βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, 
που αφορούν τον διαγωνισµό. 
 
 4. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον πλειοδότη 
µπορεί να γίνεται και µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως 
µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 

Άρθρο 5ο 
Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών: 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε µία (1) δηµόσια συνεδρίαση 
(άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16) στην οποία αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 
της προσφοράς, όπου περιλαµβάνονται τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  και η 
Οικονοµική Προσφορά και η Επιτροπή µονογράφει κάθε φύλλο των εν λόγω 
δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι εφόσον υφίστανται έγγραφα µε εµπιστευτικό 
περιεχόµενο, αυτά µονογράφονται από την επιτροπή και δεν παρέχεται δικαίωµα 
πρόσβασης στους λοιπούς συµµετέχοντας οικονοµικούς φορείς εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Ν.4412/16. Μετά το πέρας της δηµόσιας 
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συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει 
πρακτικό. 

 2. Εν συνεχεία τα καταχωρεί στο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού.    

 3. Για τους συµµετέχοντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν ως 
αποδεκτές, συνεχίζεται η διαδικασία µε προφορικές προσφορές, οι οποίες 
καταγράφονται στο πρακτικό του ∆ιαγωνισµού. Αναφέρεται ότι δικαίωµα προφορικών 
προσφορών έχουν οι διαγωνιζόµενοι και µόνο αυτοί, οι οποίοι έχουν καταθέσει 
έγγραφες προσφορές.  Εάν κάποιος έχει καταθέσει έγγραφη προσφορά και δεν 
παρευρίσκεται ή δεν επιθυµεί να συνεχίσει µε προφορικές προσφορές, τότε ως τελική 
τιµή λογίζεται η αναγραφόµενη τιµή επί του εντύπου προσφοράς του. Επισηµαίνεται 
ότι οι παρευρισκόµενοι συµµετέχοντες, οι οποίοι δεν επιθυµούν να συνεχίσουν µε 
προφορικές προσφορές οφείλουν να το δηλώσουν αµέσως υπογράφοντας επί του 
πίνακα καταγραφής τιµών των έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών. 

 4. Η τιµή στο σύνολο των ειδών ξυλείας θα λαµβάνεται υπόψη για την 
σύγκριση των προσφορών. 

5. Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό µε την εισήγησή της. 
 
6. Εάν στο διαγωνισµό υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνει 

αποδεκτή µία µόνο προσφορά, αυτό δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 
117 του Ν.4412/16.  

 
7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
στο Μέρος «ΙΙ», Β του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπευθύνου ∆ηλώσεως (ΤΕΥ∆). 
 
 8. Μετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα 
κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται µαζί 
µε το φάκελο του ∆ιαγωνισµού στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας. 

Άρθρο 6ο 
Κρίση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού – Κατάρτιση και Υποβολή 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

1. Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού µαζί µε την εισήγηση της επιτροπής 
∆ιενέργειας αποστέλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Μετοχικό Ταµείο 
Αεροπορίας (ΜΤΑ), το ∆Σ του οποίου µε απόφασή του δίνει την τελική έγκριση για 
κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού.  

2. Αν ο διαγωνισµός ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί από ΜΤΑ για οποιονδήποτε 
λόγο, όσοι έλαβαν µέρος και ο τελευταίος πλειοδότης δεν δικαιούνται οποιασδήποτε 
αποζηµίωσης. 

3. Εάν ο διαγωνισµός εγκριθεί από το ΜΤΑ, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει 
εκτελεστή διοικητική πράξη (Απόφαση Προσωρινού Αναδόχου), µε την οποία 
ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος και η οποία αναρτάται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
  
 4. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (ή τηλεοµοιοτυπίας - fax), αυθηµερόν σε όλους τους συµµετέχοντες 
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και µετά την παρέλευση άπρακτης της πενθήµερης προθεσµίας άσκησης ενστάσεων, 
ο υποψήφιος ανάδοχος  προσκοµίζει εντός πέντε (5) ηµερών τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης [ήτοι εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της Απόφασης 
Προσωρινού Αναδόχου]. 
 
 5. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης , επί ποινή απόρριψης, 
είναι τα κάτωθι: 
 
   α. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας της 
εταιρείας, τις πράξεις ορισµού των διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 
και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου-Μελών για τις Α.Ε., καθώς επίσης το παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
 
   β. Απόσπασµα του ποινικού µητρώου των υπόχρεων προσώπων 
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους – µέλους της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας µε ηµεροµηνία έκδοσης έως τρεις (3) 
µήνες πριν την υποβολή τους, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/16. ∆ηλαδή, απαιτείται η κατάθεση 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου: 
     
    1) Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
  
    2) Για τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.). 
    
    3) Για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις 
των συνεταιρισµών. 
 
   γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (για τις εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) οι οποίες θα είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, µε αντικείµενο τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 

  δ. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΣΕΠΕ), από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που (τυχόν) έχουν  εκδοθεί σε βάρος 
του προσωρινού αναδόχου σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς ή εάν µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των υπόψη δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης της λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, 
προσκοµίζεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου 
αναδόχου περί µη έκδοσης πράξεων επιβολής προστίµου  εις βάρος του, για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα. 

Άρθρο 7ο 
Κατάρτιση της Σύµβασης 

 
1. Με την προσκόµιση από τον υποψήφιο ανάδοχο των ως άνω 

δικαιολογητικών και εφόσον εκπληρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις σύµφωνα µε 
Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης των 
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αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους 
συµµετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, για τυχόν άσκηση ένστασης κατά 
της απόφασης. 

 
2. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πενθήµερης προθεσµίας άσκησης 

ένστασης ή την έκδοση απόφασης της Μονάδας επ’ αυτής, η κατακυρωτική 
απόφαση γνωστοποιείται στον ανάδοχο ο οποίος και προσκαλείται για την υπογραφή 
της σύµβασης. 

 
3. Η Σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

Παραρτήµατος «Γ» 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 
εργολήπτη. 
 
 4. Προσφέρων πoυ δεv προσέρχεται µέσα στηv προθεσµία πoυ τoυ 
ορίστηκε ήτοι εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνοµά τoυ και από κάθε 
δικαίωµα πoυ απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το 
Ν.4412/16 συνέπειες, µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από 
γνωµοδότηση τoυ αρµοδίου οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση ακολουθείται η 
διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/16 για τον προσφέροντα που υπέβαλλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 
του άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 

 
5. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της 

Σύµβασης, 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. 

 
Άρθρο 8ο 

Ενστάσεις – Προσφυγές 
 

 1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 
(60.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 
αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλοµένης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  Για  την άσκηση 
έντασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 

 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.   Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσο 
µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.  Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
εάν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, 
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Μεταφορών και ∆ικτύων, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω 
παραβόλου. 
 

Άρθρο 9ο 
Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 

 
 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 (ΦΕΚ Α΄ 13) 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 ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆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 χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά έξι (6) 
τουλάχιστον µήνες, από το συνολικό χρόνο διάρκειας της σύµβασης. 

 

  3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την  εκπλήρωση 
των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ 
των συµβαλλοµένων. 

    

 4. 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. 

       

 5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 

 6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε την 
προσθήκη «2» του Παραρτήµατος «Β» της παρούσας και να περιλαµβάνει κατ΄ 
ελάχιστο τα καθοριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. ∆ιαφορετική 
διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από 
τα πιστωτικά ιδρύµατα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν 
το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα 
διακήρυξη. 

  
Άρθρο 10ο 

Καταµέτρηση – Παράδοση – Παραλαβή Ξυλείας 
 
 1. Η Μονάδα, κατά την εγκατάσταση του πλειοδότη συγκροτεί τριµελή 
επιτροπή, η οποία: 

 
α. Προσδιορίζει τα προς αποκλάδωση – υλοτόµηση – αποκοµιδή 

δέντρα και τα υποδεικνύει στο πλειοδότη, όπως και τους τυχόν κινδύνους που 
µπορούν να προκύψουν κατά τις πιο πάνω εργασίες. 
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β. Καταµετρά τα αντίστοιχα δέντρα, παρουσία του πλειοδότη και 

εγκαθιστά αυτόν στους χώρους της Μονάδος και συντάσσει πρωτόκολλο 
καταµέτρησης δέντρων, µε την παρουσία του πλειοδότη ή νοµίµου εκπροσώπου του 
που προσυπογράφει µαζί µε την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο 
που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον πλειοδότη.  
    
 2. Ο Πλειοδότης δεν έχει το δικαίωµα ανταλλαγής των δέντρων µε άλλα 
της Μονάδας πέραν αυτών που υποδείχτηκαν από την αντίστοιχη επιτροπή, 
σύµφωνα µε το Υπ’ Αρίθµ. Πρωτ. 67743/2064/13-8-18 Έγγραφο ∆ασαρχείου 
Πάρνηθας. Έχει την υποχρέωση για την άµεση αποκλάδωση – υλοτόµηση των 
δέντρων που του έχουν υποδειχθεί και την άµεση αποκοµιδή ολόκληρης της 
πλειοδοτικής εκτιµώµενης ποσότητας. 
 

3. Κατά το χρόνο αποκοµιδής της ξυλείας, θα συντάσσεται κάθε φορά 
Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής της παραλαµβανόµενης ποσότητας ανά είδος 
ξυλείας, το οποίο θα υπογράφεται εις τριπλούν από τον πλειοδότη και την Επιτροπή, 
ένα αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται και στον πλειοδότη.  Με την ολοκλήρωση 
της αποκοµιδής της ξυλείας στο σύνολό της, θα συνταχθεί το τελικό Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παράδοσης – Παραλαβής της ξυλείας, σύµφωνα µε το οποίο θα 
οριστικοποιηθεί και το τελικό ποσό της αξίας της ξυλείας που υποχρεούται να 
καταβάλλει ο πλειοδότης.   
 

4. Η εκποιούµενη ξυλεία θα παραδοθεί στον ανακηρυχθέντα πλειοδότη 
µετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 

5.  Ως µέγιστος χρόνος της αποκοµιδής της ξυλείας από τον πλειοδότη 
ορίζονται οι διακόσιες σαράντα (240) ηµέρες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ένστασης 
κατά της ποσότητας ή ποιότητας της ξυλείας κατά την διαδικασία της παράδοσης. 
 

6. Η ποσότητα της εκποιούµενης ξυλείας υπολογίστηκε κατά 
προσέγγιση και είναι αδύνατη η ακριβής µέτρηση πριν την αποκοµιδή. Αν κατά την 
αποκοµιδή παρουσιαστούν διαφορές ως προς την ποσότητα ή τον όγκο, σε σχέση µε 
το µνηµονευόµενο στη διακήρυξη και µε βάση το οποίο καθορίστηκε η τιµή πρώτης 
προσφοράς, τότε ο πλειοδότης δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει να του παραδοθεί το 
υπολειπόµενο υλικό, έχει όµως υποχρέωση να παραλάβει εκείνο που βρέθηκε 
παραπάνω µέχρι ποσοστού 30%. Κατά την περίπτωση όπου η ποσότητα είναι 
µικρότερη από αυτή που ορίζει η διακήρυξη, τότε ο Πλειοδότης δικαιούται επιστροφή 
της τυχόν καταβληθείσας στη ∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας αξίας της υπολειπόµενης 
ποσότητας, µε τιµή αυτή που εισπράχθηκε, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιστροφής 
των χρηµάτων. 
   

7. Το σύνολο των εργασιών (αποκλάδωση – υλοτόµηση – µέτρηση - 
αποκοµιδή) γίνεται από τον πλειοδότη αποκλειστικά µε δικά του µέσα, έξοδα και 
προσωπικό. Επίσης είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραίτητων µέτρων 
προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε µορφή ζηµιάς εντός της Μονάδος 
(προσωπικού και εγκαταστάσεων). Σε περίπτωση ζηµιάς, ο πλειοδότης υποχρεούται 
στην άµεση αποκατάστασή της µε δική του ευθύνη και έξοδα. 
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Άρθρο 11ο 

Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 

 

1. Ο ανακηρυχθείς πλειοδότης, προ της έναρξης των εργασιών και εντός 
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, υποχρεούται στην 
κατάθεση του συνολικού ποσού της αξίας της εκτιµώµενης εκποιούµενης ξυλείας, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 

 2. Η κατάθεση θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασµό της ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β 
∆εκέλειας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε την αιτιολογία «Αποκλάδωση 
– Υλοτόµηση – Αποκοµιδή Ξυλείας της 123 ΣΤΕ». Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται 
και η άµεση προσκόµιση του αποδεικτικού κατάθεσης στο αρµόδιο γραφείο της  
∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ. 
 
 3. Κατά την παράδοση της ξυλείας, συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο 
Παράδοσης – Παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή της Μονάδος και τον 
πλειοδότη. Η τελική εκκαθάριση της πλειοδοτικής αξίας της ξυλείας θα 
πραγµατοποιηθεί µετά την τελική αποκοµιδή από τους χώρους της Μονάδος µε την 
σύνταξη του αντίστοιχου Συγκεντρωτικού Πρωτοκόλλου από την επιτροπή 
παρακολούθησης εργασιών (κοπής – αποκοµιδής) και της προσκόµισης της στη 
∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας. 

 

Άρθρο 12ο 
Κυρώσεις 

 
 Σε περίπτωση αδυναµίας υλοποίησης των όρων του παρόντος διαγωνισµού 
από τον Πλειοδότη, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνοµά του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει 
υπέρ του ΜΤΑ και η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα ανάθεσης των εργασιών στον 
επόµενο Πλειοδότη. Στον έκπτωτο πλειοδότη θα επιστραφεί το ποσό της 
προκαταβολής, που αναλογεί στις υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από µέρους 
του. Για τα θέµατα κήρυξης του οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις 
επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 
203 & 207 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 13ο 

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 
 

1. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται, κατόπιν απόφασης της Μονάδας, όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας 
τήρησης των συµφωνηθέντων. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των 
περιστατικών που τη συνιστούν βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά 
αυτά, εντός είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν. 

 
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

                                   
α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 

εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του πλειοδότη. 
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β. Γενική ή µερική πυρκαϊά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του 

Πλειοδότη. 
 

γ. Πληµµύρα. 
 
δ. Σεισµός. 
 
ε. Πόλεµος. 

 
στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη  των 

µηχανηµάτων και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης 
βεβαιωµένης αρµοδίως. 

 
Άρθρο 14ο 

Λοιπές διατάξεις 
 

1. Αποκλείεται στον Πλειοδότη το δικαίωµα εκχώρησης στο σύνολο ή 

µέρος των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 

 

2. Ο τελικός Πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει προς έγκριση στο Γρ. 

Ασφαλείας της 123 ΣΤΕ, κατάσταση του εµπλεκόµενου προσωπικού του, το οποίο 

κατά την είσοδό του στη Μονάδα, θα πρέπει: 
 

α. Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από το Γρ. Ασφάλειας 
της Μονάδος. 

 
β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να διαθέτει τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό και να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του προσωπικού και να 
τηρεί τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 
3.  Με µέριµνα της Μονάδας (123 ΣΤΕ), προ της έναρξης των εργασιών 

κοπής από τον πλειοδότη, να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη άδεια από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 
4. Ο Πλειοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του, ότι δεν 

θα έχει ουδεµία εξάρτηση εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ από την ΠΑ, 

καθώς και να τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων, ενώ θα είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 

για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο προσωπικό του που εισέρχεται στην 
Μονάδα και θα ευθύνεται απεριόριστα σε περίπτωση που θα προξενηθεί ατύχηµα 

από αµέλεια του προσωπικού του, σε οιονδήποτε ή ζηµιά στις εγκαταστάσεις της 
Μονάδος. 

 

5. Οι οικονοµικές προσφορές (τιµές) πρέπει να δοθούν σε ευρώ (άνευ 

ΦΠΑ 24 %) χωρίς όρο αναπροσαρµογής, αναθεωρήσεις ή αυξοµειώσεις τους. Η 

Μονάδα δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα ληφθούν από 
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οποιαδήποτε αρχή, κατά την διάρκεια της σύµβασης, περί αύξησης των κάθε φύσεως 
δαπανών, φόρων, τελών. 

 
6. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του 

Ν.4412/16. 

 
7. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

 
Άρθρο 15ο 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας 
 

 Η παρούσα διακήρυξη είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Π.Α. : 
www.haf.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ∆ιαύγειας : www.diavgeia.gov.gr 
            
 
 
               

               Ακριβές Αντίγραφο 

 
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 

Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 

 
    Ασµχος (Ο) Αχιλλεάς Παπαδηµητρίου 

  ∆ντής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 «1» Υπόδειγµα Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
 «2» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 «3» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1696/Σ.500 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
  ∆εκέλεια, 20 Μαϊ 19 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) και 79Α του Ν.4412/16 όπως 

προστέθηκε µε άρθρο 107 παρ. 13 του Ν.4497/17] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αεροδρόµιο ∆εκέλειας, Τατόι, 13671 

- Αρµόδιοι για πληροφορίες: Επγός (ΥΟΚ) Οικονόµου Παν., Ανθσγός (Ο) Γούσιου ∆ανάη 

- Τηλέφωνα: 210-8191231/32 

- Ηλ. ταχυδροµείο: dapdoy@gmail.com 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): dapdoy@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού CPV): Υλοτόµηση – Αποκλάδωση – Αποκοµιδή Ξυλείας 123 ΣΤΕ/ 77211400-6 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε υλοτόµηση, αποκλάδωση και αποκοµιδή ξυλείας. 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Σύµβαση 

…../2019 της ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
 
 
 

                                                           
1
  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
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         Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
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 αρµόδιοι2: 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση3; 

 

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); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

                                                           
2
  Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
  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. 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση 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:  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
 

ε) [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης από κοινού µε άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(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. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 
 
 
 
 

                                                           
4
  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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Β: 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: 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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ   

Στήριξη: 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 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 

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. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα 

αναλάβουν:  
[…] 

i. Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρµογή 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 30% της 

συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες5 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση6· 

2. δωροδοκία7  8 · 

3. απάτη9 · 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες10 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας11 · 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 12. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

                                                           
5
  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. 
6
  Όπως 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). 
7
  Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

8
  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/∆ΕΥ 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). 
9
  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. 
10

  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. 
11

  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”. 
12

  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/∆ΕΥ 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.". 
13

  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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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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;  

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]14
 

Εάν ναι, αναφέρετε15: 

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) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

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): 

[……][……][……][……]16  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
17; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
18

: 

[……] 

�  

                                                           
14

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
15

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

  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) 
18

  Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωµή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης19, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

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 ;20 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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): 21 

[……][……][……] 

 

                                                           
19

  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). 
20

  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 
21

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Έχουν επιβληθεί κυρώσεις (µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ) του 

Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας 
στον οικονοµικό φορέα ή επιχείρηση ; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

[...................…] 

ΑΔΑ: 61206-50Η
19PROC004976990 2019-05-20



  Β-1- 

 

11

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου22; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν 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, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις 23: 

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  

συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις24  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

                                                           
22

  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
23

  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
24

  Άρθρο 73 παρ. 5. 
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Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα25; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων 26, λόγω 

της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης27; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια28 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

                                                           
25

  Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
26

  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης 
27

  Πρβλ άρθρο 48. 
28

  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 

ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει 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 

Άλλοι λόγοι αποκλεισµού Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση της 
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του 

α.ν.1400/1973 και ότι δεν θα 

χρησιµοποιήσει ως άµεσους ή έµµεσους 
αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία 

Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε∆, 

για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία 

από την αποστρατεία αυτών; 

[] Ναι [] Όχι 

Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση και 
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και 
Ειδικών όρων της ∆ιακήρυξης, καθώς και 
ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που 

διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού 

∆ηµοσίου; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 
[] Ναι [] Όχι 

ii. Μέρος V: 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 αναφέρονται29, 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 δωρεάν30 

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 προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

               Ακριβές Αντίγραφο 
 

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 

       
       Επγός (ΥΟΚ) Παν. Οικονόµου 
     Τµηµατάρχης Εκµεταλλεύσεων 

                                                           
29

  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
30

  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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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2»  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1696/Σ.500 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
  ∆εκέλεια, 20 Mαϊ 19 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax ).............................. 
Ηµεροµηνία έκδοσης   ………………     
ΠΟΣΟ 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 
…………………………………………………………. ΑΦΜ 
........................................... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε 
αριθµό …………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια 
……………………………………(αρ.διακ/ξης ……/…. µε καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών την ………………) 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 πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
-   Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου 
-    Η παρούσα εγγύηση ισχύει µέχρι την ………………………….  

  -   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. 

 
            Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
        Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 

  
      Επγός (ΥΟΚ) Παν. Οικονόµου 
     Τµηµατάρχης Εκµεταλλεύσεων 

 
  

ΑΔΑ: 61206-50Η
19PROC004976990 2019-05-20



  Β -3- 

 

1

 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3»  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1696/Σ.500 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β 
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
  ∆εκέλεια, 20 Μαϊ 19 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ – ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ - 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ 123 ΣΤΕ» ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/19 ΤΗΣ ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 

ΕΠΩΜΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:…………………………………………………… 
ΑΦΜ:…………………………………………………………………………………………... 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:………………………………………………………………… 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ/ 
Χ.Κ.Μ. 
(άνευ  
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(αριθµητικώ
ς άνευ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(ολογράφως, 
άνευ ΦΠΑ) 

1 600 δένδρα πεύκο ΧΚΜ 1.800    

2 100 δένδρα ευκάλυπτο ΧΚΜ 300    

3 50 δένδρα κυπαρρίσι ΧΚΜ 100    

4 50 δένδρα ακακία ΧΚΜ 100    

5 50 δένδρα διάφορα είδη ΧΚΜ 100    

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

1.  Οι ανωτέρω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 24%. 

 2. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς:  Εκατόν είκοσι (120) Ηµέρες από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
 
        Ηµεροµηνία, …../…./2019 
 
 
 
                                            ………………………………………………… 
            (ΣΦΡΑΓΙ∆Α – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ)  
 
 
            Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
        Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 

        Επγός (ΥΟΚ) Παν. Οικονόµου 
     Τµηµατάρχης Εκµεταλλεύσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1696/Σ.500 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
  ∆εκέλεια, 20 Μαϊ 19 

 
 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …./2019 
 
 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ – ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ – ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ» 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ………………………… 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ           …/2019 
 
 
Α.  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
      ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ                                      
 
       Άρθρο 1ο      :    Γενικοί Όροι 
 
Β.   ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
      Άρθρο  2ο      :   Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου   
      Άρθρο  3ο      :   Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 
      Άρθρο  4ο      :   Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου 
      Άρθρο  5ο      :   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων  
      Άρθρο  6ο      :   Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
 
Γ.    ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
       ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
      Άρθρο  7ο      :  Χρόνος και Τόπος Εργασιών 
      Άρθρο  8ο      :  Παράδοση-Παραλαβή 
 
∆.    ΜΕΡΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΟ 
       ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
       Άρθρο   9o    :  Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύµβασης 
       Άρθρο 10o    :  Ολοκλήρωση Σύµβασης 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΤΗΛ. : 210-8191232 
  
 
 
                         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./2019 
 
 
 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :   …………………….. € 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ – ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ – ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ 
                                
                
  
Στη ∆εκέλεια σήµερα ………………………………..στα γραφεία της ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β 
∆εκέλειας οι υπογεγραµµένοι : Ταξχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας, Επιτελάρχης ∆ΑΕ ως 
εκπρόσωπος της ΠΑ, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 
Φ.831/Α∆………/Σ………../………… Κατακυρωτική Απόφαση του διαγωνισµού για 
την αποκλάδωση – υλοτόµηση – αποκοµιδή ξυλείας της 123 ΣΤΕ και η εταιρεία 
«…………………………..», ΑΦΜ …………………., Οδός ………………, αριθµ. 
.………, Τηλ., ………………, FAX .……………,που εκπροσωπείται από τον 
………………………………………………… ……………………………………… µε 
Α.∆.Τ …………………………, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των 
συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο 
στο εξής “Πλειοδότης” την εκποίηση ξυλείας όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στο 
άρθρο δύο (2) της σύµβασης.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
                                                        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 1ο 

 
 1. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση 
σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών ΠΑ λύεται, εφόσον από την κείµενη 
νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής 
διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζόµενου του Ελληνικού ∆ικαίου. 
 
 2. Τα κάθε είδους δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου των Ε.∆., των Οργανισµών και γενικά των εκµεταλλεύσεων των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, εξαιτίας της µη συµµόρφωσης του Πλειοδότη µε τους όρους 
συµφωνιών και τη σύµβαση, εισπράττονται από όσα ο Πλειοδότης έχει να λαµβάνει 
από οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων. 
 
 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και αυξήσεις 
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή. 
 
 4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις των Ν.∆. 721/70, Ν.4270/14 & 
του Ν.4412/16, σε συνδυασµό µε τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες. 
 

ΜΕΡΟΣ   ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 2ο  

Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου 
 
 1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, αφορά στην αποκλάδωση – 
υλοτόµηση – αποκοµιδή ξυλείας της 123 ΣΤΕ, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ/ Χ.Κ.Μ.(άνευ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (άνευ ΦΠΑ) 

1 
600 δένδρα 

πεύκο 
ΧΚΜ 1.800   

2 
100 δένδρα 
ευκάλυπτο 

ΧΚΜ 300   

3 
50 δένδρα 
κυπαρρίσι 

ΧΚΜ 100   

4 
50 δένδρα 
ακακία 

ΧΚΜ 100   

5 
50 δένδρα 
διάφορα 
είδη 

ΧΚΜ 100   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)  
ΦΠΑ 24% (€)  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)  
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Άρθρο  3ο 

Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 
 

 1. Ο πλειοδότης εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της παρούσας Σύµβασης και πριν την έναρξη των εργασιών, 
υποχρεούται, στην κατάθεση του συνολικού ποσού της αξίας της εκτιµώµενης 
εκποιούµενης ξυλείας, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, µε κατάθεση στον 
τραπεζικό λογαριασµό της ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆εκέλειας που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος µε την αιτιολογία «Αποκλάδωση – Υλοτόµηση – Αποκοµιδή Ξυλείας της 123 
ΣΤΕ». Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται και η άµεση προσκόµιση του αποδεικτικού 
κατάθεσης στη ∆ΑΕ/∆ΟΥ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ. 
                                                        
                                                         Άρθρο  4ο 

Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου 
 

 1. Ο Πλειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του αρµόδιου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου σε περιπτώσεις παράβασης των όρων της 16/19 διακήρυξης, αθέτησης των 
όρων της παρούσας και µη συµµόρφωσης µε τυχόν υποδείξεις και έγγραφες 
παρατηρήσεις της Μονάδας. 
 
 2. Στον Πλειοδότη που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 
  α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
  β. ∆ύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του Πλειοδότη 
από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 74 του νόµου.    
 

Άρθρο  5ο       
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 
 1. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται, κατόπιν απόφασης της Μονάδας, όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας 
τήρησης των συµφωνηθέντων. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των 
περιστατικών που τη συνιστούν βαρύνει τον Πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να 
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά 
αυτά, εντός είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν. 
 
 2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
                                   
  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του Πλειοδότη. 
 
 
  β. Γενική ή µερική πυρκαϊά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του 
Πλειοδότη. 
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 γ. Πληµµύρα. 
 

 δ. Σεισµός. 
 

 ε. Πόλεµος. 
 

 στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη  των 
µηχανηµάτων και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης 
βεβαιωµένης αρµοδίως. 
 

Άρθρο  6ο 
Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 

 
 1. Ο ανάδοχος  κατέθεσε ως εγγυοδοσία,  για την καλή εκτέλεση των 
όρων της παρούσας σύµβασης, την υπ΄ αριθµ. ……………………………………… 
επιστολή της τράπεζας ..................................., ισχύος µέχρι 
…………............................................... 
ποσού                          ευρώ (                  €), η οποία θα επιστραφεί  σε αυτόν µε 
αίτησή του, µετά την πλήρη και καλή εκτέλεση  των όρων της παρούσας σύµβασης. 
 
 2. Θα επιβάλλεται στον ανάδοχο κατάπτωση της κατατεθείσας εγγυητικής 
επιστολής υπέρ ΜΤΑ, σε περιπτώσεις παράβασης των όρων της 16/19 διακήρυξης, 
αθέτησης των όρων του παρόντος και µη συµµόρφωσης µε τυχόν υποδείξεις και 
έγγραφες παρατηρήσεις της Μονάδας. 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Άρθρο 7ο  
Χρόνος και Τόπος Εργασιών 

 
 Το σύνολο των εργασιών (αποκλάδωση – υλοτόµηση – µέτρηση – αποκοµιδή 
ξυλείας) θα γίνει στην 123 ΣΤΕ στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας εντός διαστήµατος 
διακοσίων σαράντα (240) ηµερών από την υπογραφή της παρούσας. 

 

Άρθρο 8ο  
Παράδοση-Παραλαβή 

 
 1. Η ποσότητα της εκποιούµενης ξυλείας υπολογίστηκε κατά προσέγγιση 
και είναι αδύνατη η ακριβής µέτρηση πριν την αποκοµιδή. Κατά την παράδοση της 
ξυλείας αν παρουσιαστούν διαφορές ως προς την ποσότητα , το ποσό ή τον όγκο, σε 
σχέση µε το µνηµονευόµενο στη διακήρυξη και µε βάση το οποίο καθορίστηκε η τιµή 
πρώτης προσφοράς, τότε ο Πλειοδότης δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει να του 
παραδοθεί το υπολειπόµενο υλικό, έχει όµως υποχρέωση να παραλάβει εκείνο που 
βρέθηκε παραπάνω µέχρι ποσοστού 30%. Κατά την περίπτωση όπου η ποσότητα 
είναι µικρότερη από αυτή που ορίζει η διακήρυξη, τότε ο Πλειοδότης δικαιούται 
επιστροφή της τυχόν καταβληθείσας αξίας της υπολειπόµενης ποσότητας, µε τιµή 
αυτή που εισπράχθηκε, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιστροφής των χρηµάτων. 
 
 2. Η παραλαβή της εκποιούµενης ξυλείας καθώς και το σύνολο των 
εργασιών (αποκλάδωση – υλοτόµηση – µέτρηση – αποκοµιδή) από τον Πλειοδότη 
γίνεται αποκλειστικά µε δικά του µέσα, έξοδα και προσωπικό. Επίσης είναι 
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υπεύθυνος για την λήψη των απαραίτητων µέτρων προκειµένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε µορφή ζηµιάς εντός της Μονάδος (προσωπικού και εγκαταστάσεων). 
Σε περίπτωση ζηµιάς, ο Πλειοδότης υποχρεούται στην άµεση αποκατάστασή της µε 
δική του ευθύνη και έξοδα. 
 
 3. Ο Πλειοδότης δεν έχει το δικαίωµα ανταλλαγής των δέντρων µε άλλα 
της Μονάδας πέραν αυτών που υποδείχτηκαν από την αντίστοιχη επιτροπή, 
σύµφωνα µε το Υπ’ Αρίθµ. Πρωτ. 67743/2064/13-8-18 Έγγραφο ∆ασαρχείου 
Πάρνηθας. Έχει την υποχρέωση για την άµεση αποκλάδωση – υλοτόµηση των 
δέντρων που του έχουν υποδειχθεί και την άµεση αποκοµιδή ολόκληρης της 
πλειοδοτικής εκτιµώµενης ποσότητας. 
 
 4. Η παράδοση της ξυλείας θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή της 
Μονάδος, µε σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής, το οποίο 
υπογράφεται από την λόγω Επιτροπή και τον Πλειοδότη.  
 
 5. Με µέριµνα της Μονάδας (123 ΣΤΕ), προ της έναρξης των εργασιών 
κοπής από τον πλειοδότη, να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη άδεια από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
     

ΜΕΡΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 9o 

Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύµβασης 
 

 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκεια της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η τροποποίηση της σύµβασης γίνεται 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής. 
   

Άρθρο 10o 
Ολοκλήρωση Σύµβασης 

                                                  
 Η Σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
  α. Ο Πλειοδότης κατέθεσε το σύνολο της αξίας της εκποιούµενης 
ξυλείας. 
 
  β. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της εκποιούµενης ξυλείας 
στον Πλειοδότη. 
 
  γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από την Σύµβαση. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

 1. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
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 2. Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 
 3. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση 
σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών της Π.Α λύεται, εφόσον από την κείµενη 
νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής 
διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου. 
  
 4. Ο τελικός Πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει προς έγκριση στο Γρ. 
Ασφαλείας της 123 ΣΤΕ, κατάσταση του εµπλεκόµενου προσωπικού του, το οποίο 
κατά την είσοδό του στη Μονάδα, θα πρέπει: 
 

α. Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από το Γρ. Ασφάλειας 
της Μονάδος. 

 
β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να διαθέτει τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό και να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του προσωπικού και να 
τηρεί τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 
 5. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο 
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ∆ΑΕ 

 
 
 

 Ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ακριβές Αντίγραφο 
             

 
Ανθσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 

Βοηθός Τµ. Εκµ/σεων 

 Ασµχος (Ο) Αχιλλέας Παπαδηµητρίου 
  ∆ντής 
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