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1.     Έρνληαο ππφςε: 

  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 1988/1939 «Πεξί Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
Αεξνπνξίαο». 

  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ.3981/59 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη 
ζπκπιεξψζεσο ηεο πεξί ΜΣΑ λνκνζεζίαο».  

  γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 721/70 πεξί «Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ». 

  δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 πεξί «Πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα θαη Ρπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

  ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» . 

  ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.2690/99 (ΦΔΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κχξσζε ηνπ 
Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη. 

  δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4210/13. 

  ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10 (ΦΔΚ Α’ 141/17-8-2010) «Γεκνζηνλνκηθή 
Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε», φπσο ηζρχεη. 

  ζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  η. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/13 (ΦΔΚ Α’ 107/09-05-13) «Δπείγνληα Μέηξα 
Δθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα επί ηεο 
παξαγξάθνπ Ε «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο 

ΠΡΟ: ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ/ΣΜ.ΠΡΟΜ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
  ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
 
ΚΟΙΝ : 

 
110ΠΜ 

ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

  Φ.831/ΑΓ.3242 
.821 
Λάξηζα, 25 Ηνπλ. 19 

   
ΘΔΜΑ:  Γηαθήξπμε Γηελέξγεηαο πλνπηηθνχΔπαλαιεπηηθνχ Πιεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ (Γ.19/19) γηα ηελ Αλάδεημε Πιεηνδφηε γηα ηελ Άπαμ Κνπή - 
Απνθνκηδή Απηνθπνχο Υφξηνπ 1.693 ηξεκκάησλ Με Μηζζσκέλσλ 
Διεχζεξσλ Υψξσλ Α/Γ Λάξηζαο 

  
ΥΔΣ:  α.. R051002Ε/ΦΔΒ 19/ΜΣΑ/Γ.ΔΚΜ 

β.Φ.900/ΑΓ.6117/.1341/21 Μαξ 19/110ΠΜ/ΓΤΠ/ΣΜ.ΔΓΚ. 
γ.  Φ.831/ΑΓ.2247/.571/06 Μαη 19/ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ 
δ.  Φ.831/ΑΓ.2493/.636/20 Μαη 19/ ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ 

 ε.  . R111109Z/JUN 19/ΜΣΑ/Γ.ΔΚΜ 
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Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», φπσο ηζρχεη. 

  ηα. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 (ΦΔΚ η.Α΄167/23-7-13) «Φνξνινγία 
εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ 
Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

  ηβ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

  ηγ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  ηδ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4472/17 (ΦΔΚ Α΄74) πεξί 
«πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4387/16, κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο 
ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 
ηξαηεγηθήο 2018-21 θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

  ηε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79 «Πεξί πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη 
εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ 
πξαγκάησλ σο θαη εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ππφ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ)».  

  ηζη. Σελ ππ΄αξηζκ. 316397/18-05-62 (ΦΔΚ 190/Β/02-06-62) Απφθαζε 
ΤΔΘΑ «Πεξί ησλ φξσλ ηεο ππφ ηνπ Μ.Σ.Α. εθκηζζψζεσο ησλ ειεπζέξσλ ρψξσλ 
αεξνδξνκίσλ, εμαζθαιίζεσο πιεξσκήο ηνπ κηζζψκαηνο θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ» 
φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 447794/14-0783 (ΦΔΚ 417/Β/18-07-83) 
Απφθαζε ΤΦΔΘΑ. 

  ηδ. Σελ ππ΄αξηζκ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απφθαζε ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ 
Β΄2300) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ Τθππνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο 
ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνηθήζεσο ησλ Δ.Γ. θαη ζε Πξντζηάκελνπο 
ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο». 

  ηε. Σελ ππ’ αξηζκ. Π1/2380/18 Γεθ 2012 Απφθαζε γηα ηε «Ρχζκηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

  ηζ. Σελ ππ΄αξηζκ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ Β΄1781/23-05-17) Απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη πεξί «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 

  θ. Σν (α) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν εγθξίζεθε εΚνπή Απνθνκηδή Απηνθπνχο 
Υφξηνπ Μνλάδσλ θαη ε εμνπζηνδφηεζε απηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξσλ 
Πιεηνδνηηθψλ Γηαγσληζκψλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 2/23-1-2019 απφθαζε ηνπ 
Γ/ΜΣΑ. 

  θα. Σν (β) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν ε 110ΠΜ καο γλψξηζε ηελ ζπλνιηθή έθηαζε 
απηνθπνχο ρφξηνπ ζε κε κηζζσκέλνπο ρψξνπο Μνλάδνο. 
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  θβ. Σν (γ) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε ε Γηελέξγεηα ηνπ Γ.10/19 γηα ηελ 
Άπαμ Κνπή Απνθνκηδή Απηνθπνχο Υφξηνπ 1.693 ηξεκκάησλ Με Μηζζσκέλσλ 
Διεχζεξσλ Υψξσλ Α/Γ Λάξηζαο, ν νπνίνο θξίζεθε άγνλνο θαζψο δελ ππήξμε θακία 
ζπκκεηνρή. 

  θγ. Σν (δ) ζρεηηθφ κε ην νπνίν ε Γηεχζπλζή γλσζηνπνίεζε ζην 
ΜΣΑ/Γ.ΔΚΜ. ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ.10/19. 

  Κδ. Σν (ε) ζρεηηθφ κε ην νπνίν ην Γ/ΜΣΑ θαηά ηελ ππ’ αξηζκ. 12/05-06-19 
ζπλεδξίαζε, απνθάζηζε ηε Γηελέξγεηα πλνπηηθνχ Δπαλαιεπηηθνχ Πιεηνδνηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ αλάδεημεο πιεηνδφηε Κνπήο Απνθνκηδήο Απηνθπνχο Υφξηνπ 1.693 
ηξεκκάησλ Με Μηζζσκέλσλ Διεχζεξσλ Υψξσλ Α/Γ Λάξηζαο. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 2. πλνπηηθφεπαλαιεπηηθφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ελζθξάγηζηεο 
πξνζθνξέο, ννπνίνο ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο ζηα Γξαθεία ηνπ Σκ.Πξνκεζεηψλ ηεο 
ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πςειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα 
ηελ άπαμ θνπή - απνθνκηδή απηνθπνχο ρφξηνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο ρηιίσλ εμαθνζίσλ 
ελελήληα ηξηψλ(1.693) ζηξεκκάησλ ειεχζεξσλ κε κηζζσκέλσλ ρψξσλ Α/Γ Λάξηζαο. 

 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο ΓΟΤ Α/Β 
ΛΑΡΗΑ (Αεξνπνξηθή Βάζε Λάξηζαο, Σέξκα Αγηάο, Σ.Κ. 41001) ηελΣπίηη09Ιοςλίος 
2019θαηψξα 12:30μ.μ.  

  4.  Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ 
γξαπηέο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμεκε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

   α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε, ηαρπδξνκηθά, κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο 
πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ Γεςηέπα08Ιοςλίος 
2019θαη ψξα 14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία 
νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ 
ζα απνζηαινχλ. 

  β.  Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο 
ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ.  

 5.  Με ηελ παξαιαβή ησλ ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα σο άλσ, 
απηέο ζα πξσηνθνιινχληαη θαη ζα παξαδίδνληαη/θπιάζζνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
ηεο Γηεχζπλζεο, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπνπ 
αθνινχζσο ζα παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
απηνχ.  

 6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 
ζηελ Τπεξεζία καο κεηά ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 7. Γηα ηελ είζνδν ζηε ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ, 
θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ην αξκφδην Γξαθείν Αζθαιείαο ηεο 110ΠΜ (ηει. 
2410 515008), ηνπιάρηζηνλ κία (1) εκέξα λσξίηεξα, απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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 8. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ζην ζχλνιφ ηεο, δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(.pdf) απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (www.haf.gr)  θαη ην 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ζην δηαδίθηπν. 

9. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην 
δηαγσληζκφ, σο αθνινχζσο:  

  α.  Οηθνλνκηθήο θχζεσο: Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ, ηει.: 
2410 515475 (αξκφδηνο: Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηνο).  

  β.  Σερληθήο θχζεσο ή δήισζε επηζπκίαο επίζθεςεο ζηελ 110ΠΜ γηα ηελ 
εμέηαζε ηνπ πξνο θνπή – απνθνκηδή απηνθπνχο ρφξηνπ : ΓΤΠ/Σκ. Δγθ. ηεο 110ΠΜ, 
ηει.: 2410 515075 (αξκφδηνο:Τπζγφο (ΜΔ) Γξίδεο Αλδξέαο ). 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

«Α» ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

«Β» ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

«Γ» ΚΑΡΗΦΖΜΑ ΔΚΣΑΖ ΑΤΣΟΦΤΟΤ ΒΛΑΣΖΖ 

«Γ» ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 

 

Σαμρνο (Η) Κσλζηαληίλνο Κειιάξεο 
Δπηηειάξρεο 

 

http://www.haf.gr/
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ΓΔΝΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ 
 

Αλάδεημε πιεηνδφηε άπαμ θνπήο απνθνκηδήο 
απηνθπνχο ρφξηνπ 

ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ 
(Γηα Λνγαξηαζκφ ηνπ Μ.Σ.Α.) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ Κνπή θαη απνθνκηδή εθάπαμ (κία θνξά) 

ΔΚΣΑΖ (θαη’ εθηίκεζε) Υίιηα εμαθφζηα ελελήληα ηξία(1.693) ζηξέκκαηα 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Ζ πςειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή. Ζ 

πξνζθεξφκελε ηηκή επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 
3,6% 

ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΖ 
Δληφο δχν (2) εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

ΣΟΠΟ  ΚΟΠΖ -ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 
110 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ (Αεξνπνξηθή Βάζε 

Λάξηζαο, Σέξκα Αγηάο) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Σξίηε09Ηνπιίνπ 2019 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ωο θχξην ζψκα Γηαθήξπμεο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
 

 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηε 
παξνχζα Γηαθήξπμε θαζψο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ απηήο, ηα νπνία απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

              ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
              ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Α¨ ΣΖ                                             ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3242/.821              ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 

 

Αζκρνο (Ο) Ησάλλεο Γηάρνο 
Γηεπζπληήο 
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού- Γικαιούσοι ζςμμεηοσήρ 

 1. Οη παξφληεο φξνη ζπκθσληψλ αθνξνχλ ηελ άπαμ θνπή-απνθνκηδή 
απηνθπνχο ρφξηνπ, ρηιίσλ εμαθνζίσλ ελελήληα ηξηψλ (1.693) ζηξεκκάησλ κε 
κηζζσκέλσλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ηνπ Α/Γ Λάπιζαρ. Ζ θνπή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
ψξεο θαη εκέξεο πνπ ζα νξίδνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 110 ΠΜ. 

  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: 

 α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

 β)  ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 γ)  ζπλεηαηξηζκνί 

 δ)  θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ  

πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. 

 2. Ο φξνο "εξγνιήπηεο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηα (α), (β), (γ) θαη 
(δ) θαηεγνξίεο. 

 3.  Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή 
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία 
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθ φζνλ ε ιήςε 
νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

 4.  Δπηζεκαίλνληαη επηπξφζζεηα ηα αθφινπζα:  

  α.  Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο γίλεηαη απφ ηελ Μνλάδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
Μ.Σ.Α. δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 4 «Πφξνη» ηνπ Α.Ν. 1988/1939. 

  β.  Ζ ελ ιφγσ έθηαζε ηεο Μνλάδνο (ήηνη ησλ 1.693 ζηξεκκάησλ) 
εθκηζζψλεηαη απφ ην Μ.Σ.Α. γηα ηελ εθ΄ άπαξ θνπή θαη απνθνκηδή ηνπ απηνθπνχο 
ρφξηνπ. 

  γ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ηε ζπλνιηθή έθηαζε επηβαξχλεηαη κε 
ραξηφζεκν 3,6%. 

  δ. Σα έζνδα ηεο πιεηνδνζίαο ζα θαηαβάιινληαη ζηε Μνλάδα πξνθεηκέλνπ 
ελ ζπλερεία λα απνδνζνχλ ζην Μ.Σ.Α. πνπ είλαη θαη ν δηθαηνχρνο απηψλ.  

  ε. Πνηλή θήξπμεο εθπηψηνπ ζε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο πιεηνδφηε. 

 

 

 

              ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
              ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Β¨ ΣΖ                                        ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3242/.821      ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
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Άπθπο 2ο
 

Σεσνικόρ Πποζδιοπιζμόρ 

 1. Ο  πλνπηηθφοΔπαλαιεπηηθφο Πιεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη γηα ηελ 
αλάδεημε εξγνιήπηε γηα ηελ θνπή - απνθνκηδή απηνθπνχο ρφξηνπ ηεο 110 
ΠΜζπλνιηθήο έθηαζεο ρηιίσλ εμαθνζίσλ ελελήληα ηξηψλζηξεκκάησλ(1.693 ζηξ.) 
εθάπαμ. 

 2. Ο Γηαγσληζκφο ζα είλαη πιεηνδνηηθφο, ζα δηελεξγεζεί κε ελζθξάγηζηεο  
πξνζθνξέο  θαη ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο. 

 3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο αλσηέξσ 
έθηαζεο. 

 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ηεο Μνλάδνο θαη 
λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηθνηλσλήζνπλ (εξγάζηκεο 
κέξεο θαη ψξεο ) κε ηε ΓΤΠ/Σκ. Δγθ. ηεο 110ΠΜ [ππεχζπλνοΤπζγφο (ΜΔ) Γξίδεο 
Αλδξέαο ηει. 2410515075] θαη εμαζθαιίζνπλ ζρεηηθή άδεηα απφ ην Γξαθείν Αζθαιείαο 
(ηει. 2410515008). 

Άπθπο 3ο 

Δπανάλητη Γιαγυνιζμού 

  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ 
αζχκθνξα γηα ηελ Τπεξεζία, ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κε 
έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο πξνζθνξέο κεηά απφ λεψηεξε δεκνζίεπζε, αθνχ θνηλνπνηεζεί 
ε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ηδηαίηεξα ζε απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν 
δηαγσληζκφ. 

Άπθπο 4ο 

Πποζθοπέρ 

 1. Οη πξνζθνξέο γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο 
πιεηνδφηεο ή ηνπο λφκηκνπο πιεξεμνχζηνπο ή αληηπξνζψπνπο απηψλ, θαηαηίζεληαη ζηελ 
επηηξνπή δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ έγθαηξα θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
δηελεξγείαο απηνχ. 

 2. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεη εμσηεξηθά 
ηελ ΔΠΩΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖηνπΓηαγσληδνκέλνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο 
ελδείμεηο: 

  α. ΠΡΟΦΟΡΑ  (κε θεθαιαία) 

  β. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Γ.19/19 

  γ.  ΤΝΟΠΣΗΚΟΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΖ - ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΤΣΟΦΤΟΤ ΥΟΡΣΟΤ Α/Γ ΛΑΡΗΑ 

 3. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά: 

  α. Τπεχζπλεδήισζεηεοπαξ.4ηνπάξζξνπ8ηνπΝ.1599/1986, 
ζχµθσλαµεηανξηδφµελαζηνάξζξν93,παξ.β) 
εδάθηναα)ηνπΝ.4412/2016,σοηνππφδεηγµαηεοΠξνζζήθεο«1»ηνππαξφληνοΠαξαξηήκαη
νο, ενπνίαθέξεηεκεξνκελίαεληφοησληειεπηαίσληξηάληα(30) 
εκεξνινγηαθψλεµεξψλπξνηεοπξνζεζκίαοππνβνιήοπξνζθνξψλθαηδελαπαηηείηαηβεβαί
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σζεηνπγλήζηνπηεοππνγξαθήοαπφαξµφδηαδηνηθεηηθήαξρήήηαΚΔΠθαηζηελνπνίαννηθνλν
µηθφοθνξέαο: 

   (1) Να αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   (2) Να δειψλεη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο: 

    α/ Γελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, εδάθηα α), β),γ), δ), 
ε) θαη ζη) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/16. 

    β/    
Γεληειείζεθάπνηααπφηηοθαηαζηάζεηοπνπαλαθέξνληαηζηελπαξ.4,εδάθηαα), 
β),γ),δ),ε),ζη),δ),ε)θαηζ) ηνπάξζξνπ73 ηνπΝ.4412/16. 

    γ/
 Δίλαηθνξνινγηθάθαηαζθαιηζηηθάελήµεξνοσοπξνοηηοππνρξεψζεηοηνπο, 
ζχµθσλαηηοδηαηάμεηοηεοπαξ.2, εδάθηαα)θαηβ)ηνπάξζξνπ73ηνπΝ.4412/16. 
ΑλννηθνλνµηθφοθνξέαοείλαηΈιιελαοπνιίηεοήέρεηηελεγθαηάζηαζήηνπζηελΔιιάδα,νηππ
νρξεψζεηοηνππνπαθνξνχληηοεηζθνξέοθνηλσληθήοαζθάιηζεοθαιχπηνπληφζνηελθχξηαφζ
νθαηηελεπηθνπξηθήαζθάιηζε. 

    δ/
 Γεληειείζεαπνθιεηζµφµεβάζεαµεηάθιεηεαπφθαζεηεοπαξ.3ηνπάξζξνπ74ηνπΝ. 
4412/16. 

    ε/    
ΔίλαηεγγεγξαµµέλνηζηννηθείνΔπηµειεηήξην(πξνζδηνξίδνληάοηνζαθψο),ζχµθσλαµεηανξη
δφµελαζηελπαξ.2ηνπάξζξνπ75 ηνπΝ4412/16. 

    ζη/
 Ναδειψλεηφηηµέρξηηελεµέξαππνβνιήοηεοπξνζθνξάοηνπδηαζέηεηηνποαλαγθαίνποα
λζξψπηλνποθαηηερληθνχοπφξνποθαηηελεµπεηξίαγηαλαεθηειέζεηηεζχµβαζεζεθαηάιιεινε
πίπεδνπνηφηεηαο. 

    δ/   
 Ναδειψλεηφηηέρεηιάβεηγλψζεηεοδηάηαμεοηεοπαξ.12ηνπάξζξνπ66 
ηνπΝ∆1400/73φηηδελζαρξεζηµνπνηήζνπλ(άµεζαήέµµεζα) 
αληηπξνζψπνποµφληµνποζηελεθεδξείααμησµαηηθνχοήµφληµνποαπφζηξαηνποΑμθνποπνπ
έρνπλαλαθιεζείζηελελέξγεηα, 
γηαηνπονπνίνποδελέρεηπαξέιζεηπεληαεηίααπφηελαπνζηξαηείαηνπο. 

    ε/
 Νααλαιακβάλεηαηεππνρξέσζεγηαηελέγθαηξεθαηπξνζήθνπζαπξνζθφκηζεησλδηθαη
νινγεηηθψλαπφηανπνίαζαπξνθχπηνπληαφζααλαθέξζεθαλζηελπξναλαθεξφµελεππεχζ
πλεδήισζε, ζχµθσλαµεηνποφξνποθαηηηοπξνυπνζέζεηοηνπάξζξνπ103 
ηνπΝ.4412/16θαηηανξηδφµελαζηελπαξνχζαδηαθήξπμε. 

    ζ/    
Ναβεβαηψλεηφηηέιαβεγλψζεθαηαπνδέρεηαηπιήξσοθαηαλεπηθχιαθηα,ηνζχλνινησλφξσλη
εο∆ηαθήξπμεο, 
θαζψοθαηφηηέιαβεγλψζεησλδηαηάμεσλπνπδηέπνπληνπο∆ηαγσληζµνχοηνπΔιιεληθνχ∆εµ
νζίνπ. 

  β.
 Απνδεηθηηθάέγγξαθαλνµηµνπνίεζεοηνππξνζθέξνληνοήηνπππνςεθίνπλνµηθνχπξν
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ζψπνπ(ΦΔΚ, θαηαζηαηηθφθαηηξνπνπνηήζεηοαπηνχ) 
απφηανπνίαλαπεγάδεηνέρσληελαξµνδηφηεηαππνγξαθήο- 
ππνβνιήοπξνζθνξάο(Ν.4412/16,άξζξν93εδάθηνγγ). 

  γ. Παξαζηαηηθφεθπξνζψπεζεο, 
εθφζνλνπξνζθέξσλζπκκεηέρεηζην∆ηαγσληζµφµεεθπξφζσπφηνπ(Ν.4412/16,άξζξν93,ε
δάθηνδδ). 

  δ. Έληππν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», κέζα ζηνλ 
θπξίσο θάθειν κε: 

 (1) Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο 
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. Γχλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ην ππφδεηγκα ηεο πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

   (2) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

 4. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ηηκή) πξέπεη λα δνζεί ζε επξψ (έσο δχν δεθαδηθά 
ςεθία) ρσξίο φξν αλαπξν-ζαξκνγήο, αλαζεψξεζεο ή απμνκείσζήο ηεο. Ζ ηηκή 
επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3,6%. 

 5. Ζ  πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εμήληα (60) εκέξεο 
απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά  πνπ 
νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 6. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ πιεηνδφηε κπνξεί λα 
γίλεη θαη κε ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο 
ην απνδερηεί.  

 7. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 

  α. Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

  β. Να κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 
πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα 
είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα 
επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, 
θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο 
πξνζθνξάο. 

  γ. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

  δ. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

  ε. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ 
παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

  ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηηο παξ.2,3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Άπθπο 5ο 

Γιενέπγεια Γιαγυνιζμού - Ανάδειξη Πλειοδόηη 
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 1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ πξνζθνξψλ, γίλεηαη δεκφζηα απφ 
ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία απηψλ πνπ ππέβαιαλ 
πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 
ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνχ 
αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο με κπιηήπιο καηακύπυζηρ αποκλειζηικά ηην ςτηλόηεπη 
πποζθεπόμενη ηιμή.Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

  α. Απνζθξαγίδνληαη, κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

  β. Διέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο σο πξνο ηε λνκηκφηεηα θαη 
ηελ πιεξφηεηα ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

  γ. Ο δηαγσληζκφο δχλαηαη λα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο, απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά,  κέρξη 
ηελ αλάδεημε ηνπ ηειηθνχ πιεηνδφηε. 

  δ. ε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπδηαγσληζκνχ κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο 
θάζε λέα πξνθνξηθή πξνζθνξά ζα γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ απηή είλαη κεγαιχηεξε 
θαηά 2% ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πξνεγνχκελε κεγαιχηεξε πξνζθνξά. 

 2. Γηα φια ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, εηζεγνχκελε ηνλ 
πιεηνδφηε. 

 3. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνχ αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο απνθιεηζηηθάηελ πςειφηεξε ηηκή.  

 4. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηνλ Ν.4412/16, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη 
ζηνλ εξγνιήπηε κε ηελ πςειφηεξε ηηκή, ηνπ νπνίνπε πξνζθνξά ζα έρεη θξηζεί σο 
απνδεθηή κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

 5. Ζ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο πιεηνδφηεο (ζε πεξίπησζε 
βειηησκέλσλ πξνθνξηθψλ πξνζθνξψλ) είλαη ππνρξεσηηθή. 

 6. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 7. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θνπήο - 
απνθνκηδήο ηνπ απηνθπνχο ρφξηνπ, ζα εθαξκνζζνχλ  θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16 ζρεηηθά κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεκάησλ 
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο.  

Άπθπο6ο 

Δπιλογή Πλειοδόηη - ύμβαζη 

 1. Ζ επηινγή ηνπ πιεηνδφηε θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γ/ΜΣΑ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 2. Αλ ν δηαγσληζκφο αθπξσζεί ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ εγθξηζεί ην 
απνηέιεζκα ηνπ, ηφηε φζνη έιαβαλ κέξνο, θαζψο θαη ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ 
δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο. 

 3. Οη εξγνιήπηεο ππνρξενχληαη λα αλακέλνπλ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ απφ ην Γ/ΜΣΑ επί εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ή γηα 
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άιινπο δχν (2) κήλεο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Τπεξεζία, νπφηε κπνξνχλ 
λα αηηεζνχλ ηελ απαιιαγή απφ θάζε ππνρξέσζή ηνπο, ρσξίο άιιε απαίηεζε απηψλ 
έλαληη ηνπ ΜΣΑ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 4. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή 
ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πιεηνδφηε. 

 5. Δξγνιήπηεο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε 
λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 
απφ απηήλ, κε φιεο ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην Ν.4412/16 ζπλέπεηεο, κεηά απφ 
απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Άπθπο7ο 
Δνζηάζειρ- Πποζθςγέρ 

 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο ∆ηαθήξπμεοθαζψο θαη θαηά πξάμεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη 
γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφµελνπο δελ γίλνληαη 
δεθηέο.Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 
ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16. 

 2.
 Γηαηνπαξαδεθηφηεοάζθεζεοέλζηαζεο,απαηηείηαη,µεηελθαηάζεζεηεοέλζηαζεο, 
εθαηαβνιήπαξαβφινπππέξηνπ∆εµνζίνππνζνχίζνπµεηνέλαηνηοεθαηφ(1%)επίηεοεθηηµψ
µελεοαμίαοηεοζχµβαζεο.Σνπαξάβνιναπηφαπνηειείδεµφζηνέζνδν. 
Σνπαξάβνινεπηζηξέθεηαηµεπξάμεηεοαλαζέηνπζαοαξρήο,αλεέλζηαζεγίλεηδεθηήαπφηνα
πνθαζίδνλδηνηθεηηθφφξγαλν. 

Άπθπο 8ο 
Δγγςήζειρ 

 
 1. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά 
ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4364/2016 πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο 
πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 
απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη 
κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα 
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 
ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

2. Ο πιεηνδφηεο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή 
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ λα θαιχπηεη ην  5%  ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο. Σν πνζφ απηφ ζα επηζηξαθεί ζηνλ πιεηνδφηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

Άπθπο 9ο 

Τποσπεώζειρ αναδόσος ππομηθεςηή 
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 1. Σνλ αλάδνρν βαξαίλεη ε παξαιαβή θαη κεηαθνξά ηνπ απηνθπνχο ρφξηνπ κε 
πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ ηδίνπ. 

 2. Οεξγνιήπηεο νθείιεη λα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδνο πξηλ ηελ 
εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο θαη λα εμαζθαιίδεη ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ απφ ην Γξ. 
Αζθαιείαο (ηει. 2410-515008).Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη: 

  α. Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο Μνλάδνο. 

  β.  Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε ζπκπεξηθνξά 
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδνο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. 

 3. Ο εξγνιήπηεο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 
γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα πξνζσπηθφ ηνπ 
θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο φηη: 

  α. Γελ ζα έρεη θακία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε 
απφ ηελ Π.Α.    

  β. Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 4. Ο εξγνιήπηεο νθείιεη λα απνζχξεη ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε 
θνξά πνπ νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε απαηηείηαη ε έγθξηζε 
απφ ην Γξαθείν Αζθάιεηαο Μνλάδνο. 

 5. Υξφλνο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ εληφο  δχν (2) εβδνκάδσλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 

Άπθπο 10ο 

Σπόπορ πληπυμήρ 

 1. Ο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη ην ΤΝΟΛΗΚΟ πνζφ ηεο αμίαο ηνπ 
πξνο απνθνπή απηνθπνχο ρφξηνπ. 

 2. Ζ θαηάζεζε ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ζα κπνξεί λα γίλεη ζηελ ΓΟΤ Α/Β Λάξηζαο 
πξνθεηκέλνπ λα ηα απνδψζεη ζην ΜΣΑ πνπ είλαη ν δηθαηνχρνο απηψλ σο εμήο: 

  α. ηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο ΓΟΤΑ/Β Λάξηζαο κε επηηαγή. 

  β. Με θαηάζεζε ηνπ ηζφπνζνπ ζηνλ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε Γηεχζπλζε 
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.   

Άπθπο 11ο 

Ποινικέρ Ρήηπερ - Κήπςξη  Δπγολήπηη υρ έκπηυηος 

 1. Κπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ πιεηνδφηε επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε πνπ νη 
εξγαζίεο δελ παξαδνζνχλ εληφο ησλ νξηζζέλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, γηα θάζε 
παξάβαζε φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
ππνδείμεηο θαη έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ηεο 110ΠΜ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ 
Ν.4412/16, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

 2. ε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ηνπ πιεηνδφηε ηφηε απηφο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. 
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 3. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ πιεηνδφηε σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε 
απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ 
Ν.4412/16. 

 4. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Γηεχζπλζε γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο δχλαηαη 
λα αλαζέζεη ηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε άιιν Πιεηνδφηε. 

Άπθπο12ο 

Δξαιπέζειρ Δπιβολήρ Κςπώζευν – Ανυηέπα Βία 

 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ Πιεηνδφηε, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα 
βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ 
απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. Ωο πεξηπηψζεηο 
αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: 

  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
αλαδφρνπ. 

  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ 
ζπλεπάγεηαη νκνίσο ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

  γ. Πιεκκχξα. 

  δ. εηζκφο. 

  ε. Πφιεκνο. 

  ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εθφζνλ επέδξαζε επί ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή 
πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 

  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 

  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

2. Σα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία πξέπεη λα αλαθεξζνχλ απφ ηνλ 
πιεηνδφηε, εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εθδήισζή 
ηνπο θαη λα βεβαηψλνληαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα αξκφδηαο αξρήο. Δθφζνλ ηα γεγνλφηα 
είλαη δηαξθή, ν πιεηνδφηεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ έλαξμε 
θαη ηε ιήμε ηνπο. 

3. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαλέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δε ζα γίλεηαη 
απνδεθηφο εθφζνλ ν πιεηνδφηεο εθηειέζεη παξφκνηεο εξγαζίεο ζε άιινλ θαηαλαισηή 
θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ επηθαιεζζεί αδπλακία εθηέιεζεο ζηελ Μνλάδα. 

4. Δπίζεο, θπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη 
πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
εξγαζηψλ θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 206, παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/16). 

5. Δπηπιένλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηε κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Άπθπο 13ο 

Γενικοί Όποι 
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 1.  Ο εξγνιήπηεο, ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο κηζζίνπο ρψξνπο θαηά 
ηξφπν πνπ λα κελ παξεκπνδίδεη ή πνπ λα κελ κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ην έξγν ησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ ζην Α/Γ Τπεξεζηψλ, λα ζπκκνξθψλεηαη ακέζσο θαη ρσξίο αληίξξεζε 
ζηηο εληνιέο ησλ Τπεξεζηψλ απηψλ θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Τπνρξενχηαη 
επίζεο, φπσο πξνβαίλεη ζηελ θνπή φισλ ησλ απηνθπψλ ρφξησλ θαηαιιήισλ ή κε δηα 
θηελνηξνθή ή άιιε ρξήζε πξνο θαζαξηζκφ δη’ απνςίισζεο ηνπ κηζζίνπ ρψξνπ, ησλ 
δσλψλ αζθαιείαο, δηαδξφκσλ ηξνρνδξφκσλ ζηάζκεπζεο, ησλ γχξσ ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ρψξσλ θαη ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ θαη γεληθψο θαζαξηζκφ ησλ 
ρψξσλ απφ θάζε αιιφηξην πιηθφ (απφβιεηα). 

 2.  Ο εξγνιήπηεο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα κελ εηζέξρεηαη θαη λα κελ 
ηνπνζεηεί αληηθείκελα: 

   α. ηνπο θπξίνπο θαη βνεζεηηθνχο δηαδξφκνπο πξνζγείσζεο ησλ 
αεξνζθαθψλ. 

   β.  ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ αθψλ. 

   γ.  ηηο δψλεο αζθαιείαο ηνπ Α/Γ. 

   δ.  ηνπο ρψξνπο ππξνκαρηθψλ. 

   ε.  ηνπο ινηπνχο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο 
ηνπ Α/Γ, ρσξίο λα έρεη εηδηθή άδεηα εηζφδνπ. 

  Παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ, πνπ άπηεηαη ηεο αζθαιείαο ηνπ Α/Γ θαη ησλ 
πηήζεσλ, επηθέξεη ηελ άκεζε απνβνιή ηνπ κηζζσηή απφ ην κίζζην κε απιή θαη κφλνλ 
δηαηαγή ηεο Μνλάδαο επζχλεο ηνπ Α/Γ θαη θαζηζηά απηφλ έθπησην ηεο κίζζσζεο. Ζ γηα 
ην ιφγν απηφ απνβνιή θαη έθπησζε ηνπ κηζζσηή, δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα, νχηε 
αληίζηνηρν ππνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή, γηα απνδεκίσζή ηνπ. Αληίζεηα δεκηνπξγεί 
πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο γηα ην κηζζσηή θαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ εθκηζζσηή, 
ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, γηα δεκίεο πνπ ηπρφλ ππέζηεζαλ. 

 3.  Ο εξγνιήπηεο ππνρξενχηαη επί πνηλή ακέζνπ απνβνιήο απφ ην κίζζην ζηελ: 

   α. Άκεζε δεκαηνπνίεζε θαη απνκάθξπλζε απφ ην Α/Γ ηνπ 
ζεξηζκέλνπ απηνθπνχο ρφξηνπ, δεδνκέλνπ φηη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εζηία 
αλάπηπμεο ππξθαγηάο. 

   β.  Άκεζε, κεηά ηε ζπγθνκηδή, θαηαζηξνθή ηεο ελαπνκέλνπζαο 
απηνθπνχο βιάζηεζεο πνπ ζα γίλεηαη κε άξνζε ή άιια κεραληθά κέζα, απαγνξεπκέλεο 
ηεο θαηαζηξνθήο ηεο κε θσηηά.  

 4.  Δάλ ζην δηαγσληζκφ θαηαζέζνπλ απφ θνηλνχ πξνζθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο πξφζσπα θαη αλαθεξπρζνχλ πιεηνδφηεο, ε θαηαθχξσζε θαη ε αλάζεζε ηεο 
κίζζσζεο γίλεηαη ζηα νλφκαηα φισλ ησλ πιεηνδνηψλ, νη νπνίνη πιένλ ζαλ 
«ζπλεξγνιήπηεο» επζχλνληαη απέλαληη ηνπ εθκηζζσηή «έθαζηνο εηο νιφθιεξνλ» γηα ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, παξαηηνχκελα 
ξεηά απφ ην δηθαίσκα ηεο «δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο». 

 5.  Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζα επηιχεηαη κεηά απφ αίηεζε 
ηνπ εξγνιήπηε απφ ην Γ/ΜΣΑ "θαηά δηθαίαλ θξίζηλ". Δάλ ν εξγνιήπηεο δελ 
ηθαλνπνηεζεί ή δελ ζπκθσλήζεη κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γ, ηφηε ζα κπνξεί λα πξνζθχγεη, 
εάλ απφ ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή, ζηα εδξεχνληα ζηε 
Λάξηζα δηθαζηήξηα, ηα νπνία νξίδνληαη ζαλ ηα κφλα αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε θάζε 
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δηαθνξάο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

 6. Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. 316397/18-
5-82 (ΦΔΚ 190/2-6-62/Β') Απφθαζεο ΤΔΘΑ "Πεξί ησλ Όξσλ ηεο ππφ ηνπ ΜΣΑ 
Δθκηζζψζεσο ησλ Διεπζέξσλ Υψξσλ Αεξνδξνκίνπ θ.ιπ." φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε 
κε ηελ ππ' αξηζκ. 447794/14-7-83 (ΦΔΚ 417/18-7-83 /Β') Απφθαζε ΤΦΔΘΑ 
(εθδνζέλησλ θαη ησλ δχν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΝΓ 
3981/59 "Πεξί Σξνπνπνηήζεσο θαη πκπιεξψζεσο ηεο πεξί ΜΣΑ Ννκνζεζίαο") θαη ηνπ 
ΠΓ 715/21-8-79 (ΦΔΚ212/10-9-79/Β) "Πεξί ηξφπνπ Δλεξγείαο ππφ ησλ ΝΠΓΓ, 
Πξνκεζεηψλ, Μηζζψζεσλ θαη Δθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, Αγνξψλ θ.ιπ.". 

Άπθπο14ο 

Λοιπέρ Γιαηάξειρ 

1. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα : 

 α. Λχζεο ηεο ζχκβαζεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, 
εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζή ηεο ή θξηζεί αζχκθνξε. 

 β. Σξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο νηαλδήπνηε ζηηγκή εάλ ηνχην 
θξίλεηαη ζπκθέξνλ γη' απηή. 

2. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη παληφο άιινπ θεηκέλνπ επί ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη 
(δηαθήξπμε, πξνζθνξέο θιπ.), εθηφο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

3. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζα ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.   

4. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο πξνο ηελ 
εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε δηαθνξά ηίζεηαη θαηφπηλ πξνζθπγήο ηνπ 
ελφο εθ ησλ δχν κεξψλ ππφ ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ, εθαξκνδφκελνπ ηνπ 
Διιεληθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ νπνίσλ ε απφθαζε θαζίζηαηαη ηειεζηδίθσο νξηζηηθή γηα 
ακθνηέξνπο. 

5. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ 
νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79 θαη ηνπ Ν.4412/16. 

 6. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 παξ.15 ηνπ α.λ 1988/1939 θαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 410 επ. ΑΚ. ηα εδψ ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ν δηαγσληζκφο 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ΓΟΤ Α/Β Λάξηζαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Μ.Σ.Α., αλαγλσξίδνπλ 
θαη απνδέρνληαη φηη δηθαηνχρν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο αλσηέξσ απνδεκίσζεο είλαη ην 
Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ» , ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα , νδφο Αθαδεκίαο αξ. 27 (Α.Φ.Μ. 
090016645-ΓΟΤ Γ΄ΑΘΖΝΩΝ). 

 7. Ζ  έθηαζε εθκηζζψλεηαη απφ ην ΜΣΑ γηα ηελ εθ’ άπαμ θνπή θαη απνθνκηδή 
απηνθπνχο ρφξηνπ. 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 

Αζκρνο (Ο) Ησάλλεο Γηάρνο 
Γηεπζπληήο 
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ΠΡΟΘΗΚΔ  
«1» Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
«2» Τπεχζπλε Γήισζε 
«3»  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ (Γ.19/19) 

ΚΟΠΖ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΤΣΟΦΤΟΤ ΥΟΡΣΟΤ 1.693 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ 
ΥΩΡΩΝ Α/Γ ΛΑΡΗΑ  

 
ΠΡΟ : ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΟ:………………..…………………...……ΟΝΟΜΑ:…………………………….. 
Α.Φ.Μ:…………………………….………………….…Γ.Ο.Τ:……………………………… 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ:……………………………………….………..……………………………….. 
ΠΟΛΖ:……………………………………………...ΝΟΜΟ:……..…….…………….……. 
ΣΖΛ.:……………………………FAX:…………….……………….……… 
 
 1. Καηαζέησ Πξνζθνξά γηα ηελ Άπαμ Κνπή - Απνθνκηδή Απηνθπνχο Υφξηνπ 110 Π.Μ. 
ηεο Γηαθήξπμεο Γ.19/19:  

Α/Α Πεπιγπαθή Τλικού Πποζθεπόμενη Σιμή ε 
Δςπώ (€) 

(Απιθμηηικώρ) 

Πποζθεπόμενη Σιμή ε Δςπώ 
(€) 

(Ολογπάθυρ) 

1 

ΑΠΑΞ ΚΟΠΖ - ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 
ΑΤΣΟΦΤΟΤ ΥΟΡΣΟΤ, 

1.693ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ 
ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΥΩΡΩΝ Α/Γ 

ΛΑΡΗΑ   

 

 

 

 2.  Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή επηβαξχλεηαη  κε ραξηφζεκν πνζνζηνχ 3,6%. 

 3. Έιαβα γλψζε ησλ Γεληθψλ ηνηρείσλ θαη ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο 
ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, φπσο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ 
δηέπνπλ ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο. 

 4. Ζ πξνζθνξά ηζρχεη γηα  ..…………………….…… (…) εκέξεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο. 

         Λάξηζα, …………….. (Ζκεξνκελία)   

                                                                                                  (θξαγίδα-Τπνγξαθή) 

        ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
        ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3242/.821                    ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 
ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειψλσ φηη: 
 

Ωο…………………………….. ηεο εηαηξείαο «………………………………………………………………..…….» πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ 
ςνοπηικό Δπαναληπηικό Πλειοδοηικό Γιαγυνιζμό ηηρ διακήπςξηρ με απ Γ.19/19 για ηην άπαξκοπή αποκομιδή 
αςηοθςούρ σόπηος ηηρ 110 ΠΜδειψλσ φηη θαη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

 
α/ Γελ ππάξρεη ζε βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, 
εδάθηα α), β),γ), δ), ε) θαη ζη) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/16. 

β/    ∆ελ   ηειψ   ζε   θάπνηα   απφ   ηηο   θαηαζηάζεηο   πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4, εδάθηα α), β), γ), δ), ε), ζη), δ), ε) θαη ζ) 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/16. 

γ/      Δίκαη  θνξνινγηθά  θαη  αζθαιηζηηθά ελήµεξνο σο  πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζχµθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, εδάθηα 
α) θαη β) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/16. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο   αζθάιηζεο   θαιχπηνπλ   ηφζν   
ηελ   θχξηα   φζν   θαη   ηελ   επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

δ/      ∆ελ ηειψ ζε απνθιεηζµφ µε βάζε αµεηάθιεηε απφθαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4412/16. 

ε/      Δίκαη      εγγεγξαµµέλνο    ζην      νηθείν      Δπηµειεηήξην (……………………), ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν4412/16. 

ζη/    Γηαζέησ  ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εµπεηξία γηα λα εθηειέζσ ηε ζχµβαζε ζε 
θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. 

(ζελιδα 1 από2)

        ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
        ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3242/.821                    ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

ΠΡΟ(1): ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ 

 Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  
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δ/      Έρσ  ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν∆1400/73 φηη δελ ζα ρξεζηµνπνηήζσ(άµεζα ή 
έµµεζα) αληηπξνζψπνπο µφληµνπο ζηελ εθεδξεία αμησµαηηθνχο ή µφληµνπο απφζηξαηνπο Αμθνπο πνπ έρνπλ αλαθιεζεί ζηελ 
ελέξγεηα, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. 

ε/   Αλαιαµβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφµηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία 
ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφµελε ππεχζπλε δήισζε, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηα νξηδφµελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε . 

ζ/      Έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη  αλεπηθχιαθηα, ην  ζχλνιν  φξσλ  ηεο  ∆ηαθήξπμεο, θαζψο θαη  έιαβα 
γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο ∆ηαγσληζµνχο ηνπ Διιεληθνχ ∆εµνζίνπ. 

 

   Ημερομηνία:……./……/……. 
 

 

 

 (ζελιδα 2 από2) 
 
 

 

  
(Υπογραφή) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TKfax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   
………………     ΔΤΡΩ. …………………… 
       ΔΤΡΩ. …………………… 
Πξνο : (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία 

απεπζχλεηαη) 

 
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΩ   ……….. 
 
- ΄Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ.   
…………………(θαη νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν 
πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο 
………………………………………..Γ\λζε…………………………………………
……………….γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε 
αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 
……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ:……..) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θαη 
ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. 
αμίαο ………............................ΔΤΡΩ απηήο.  
- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη 
ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη 
απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 
    -  Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ 
έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

        ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
        ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3242/.821                    ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 
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ΚΑΡΙΦΗΜΑ  ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΚΣΑΗ ΑΤΣΟΦΤΟΤ ΥΟΡΣΟΤ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

              ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
              ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Γ¨ ΣΖ                                       ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3242/.821            ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 

 

Αζκρνο (Ο) Ησάλλεο Γηάρνο 
Γηεπζπληήο 
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ΥΔΓΙΟ  
 

 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΗ ΛΑΡΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

 

 
 
 

ΤΜΒΑΗ Νο…/19 
ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ  ΑΤΣΟΦΤΟΤ ΥΟΡΣΟΤ  

ΜΗ ΜΙΘΩΜΔΝΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΥΩΡΩΝ Α/Γ ΛΑΡΙΑ  
 

ΑΝΑΓΟΥΟ: 

 
 
 
 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΗ …/19 

              ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
              ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Γ¨ ΣΖ                                       ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3242/.821            ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
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ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΤΣΟΦΤΟΤ ΥΟΡΣΟΤ ΜΗ 
ΜΙΘΩΜΔΝΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΥΩΡΩΝ Α/Γ ΛΑΡΙΑ  

 
ηε Λάξηζα ζήκεξα ………………. ζηα Γξαθεία ηεο ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ νη 
ππνγεγξακκέλνηαθ’ ελφο κελ ν Σαμρνο(Η) Κσλζηαληίλνο Κειιάξεο 
Δπηηειάξρεο/ΑΣΑπνπ εθπξνζσπεί ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη αθ’ εηέξνπ δε ν 
…………………. κε Α.Γ.Σ…………. πνπ εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία …….……….., 
σο εξγνιήπηεο ηνπ πλνπηηθνχΠιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ άπαμ θνπήο - 
απνθνκηδήο απηνθπνχο ρφξηνπ κε κηζζσκέλσλ ειεχζεξσλ ρψξσλ Α/Γ Λάξηζαο, 
πνπ δηελεξγήζεθε βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 10/19 Γηαθήξπμεο, ζπκθψλεζαλ θαη 
απνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηα ηνπ αλαζέηεη ζην 
δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο «ΠΛΔΗΟΓΟΣΖ», ηελ άπαμ θνπή θαη απνθνκηδή ηνπ 
απηνθπνχο ρφξηνπ ηνπ Α/Γ Λάξηζαο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ύμβαζηρ 

 Ζ ζχκβαζε αθνξά ζηελ θνπή - απνθνκηδή απηνθπνχο ρφξηνπ ζε έθηαζε 
ρηιίσλ εμαθνζίσλ ελελήληα ηξηψλ (1.693) ζηξεκκάησλ ζην ρψξν Α/Γ Λάξηζαο, 
εθάπαμ (κία θνξά). 

Άπθπο 2ο 

Σιμή Ανηικειμένος 

 Ο Πιεηνδφηεο ζα θαηαβάιεη ην ζπλνιηθφ πνζφ επξψ 
……………………………………….(€ …………….),ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ραξηνζήκνπ 3,6%,για ηο ζύνολο ηος έπγος. 

 

Άπθπο 3ο 

Σπόπορ Πληπυμήρ 

 1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη, κε θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπηνπ πξνζθεξφκελνπ 
πνζνχ πνπ πξνέθπςε απφ ην δηαγσληζκφ, ήηνη πνζφ επξψ 
……………………….(€……………..),εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο. 

 2. Ζ θαηάζεζε ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ζα κπνξεί λα γίλεη ζηελ ΓΟΤ Α/Β 
Λάξηζαο πξνθεηκέλνπ λα ηα απνδψζεη ζην ΜΣΑ πνπ είλαη ν δηθαηνχρνο απηψλ σο 
εμήο: 

  α. ηελ Κεληξηθή Γηαρείξηζε ηεο ΓΟΤ Α/Β Λάξηζαο κε επηηαγή. 

  β. Με θαηάζεζε ηνπ ηζφπνζνπ ζηνλ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε ΓΟΤ 
Α/Β Λάξηζαο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 3. Σπρφλ ηξαπεδηθά  έμνδα επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πιεηνδφηε. 

 

Άπθπο 4ο 

Τποσπεώζειρ Πλειοδόηη Ππομηθεςηή 
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 1. Σνλ Πιεηνδφηε βαξαίλεη ε παξαιαβή θαη κεηαθνξά ηνπ απηνθπνχο 
ρφξηνπ κε πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ ηδίνπ. 

 2. Ο Πιεηνδφηεο νθείιεη λα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδνο 
πξηλ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο θαη λα εμαζθαιίδεη ζρεηηθή άδεηα 
εηζφδνπ απφ ην Γξ. Αζθαιείαο (ηει. 2410515008). 

 3. Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη:  

  α. Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο Μνλάδνο. 

  β. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε 
ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδνο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο θαη 
ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. 

 4. Ο Πιεηνδφηεο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνο  (πνηληθά θαη 
αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο  
φηη: 

  α. Γελ ζα έρεη θακία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ 
εμάξηεζε απφ ηελ Π.Α.          

  β. Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 5. Ο Πιεηνδφηεο νθείιεη λα απνζχξεη ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί 
θάζε θνξά πνπ νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε 
απαηηείηαη ε έγθξηζε απφ ην Γξαθείν Αζθάιεηαο Μνλάδνο. 

 6. Ο Πιεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο κηζζίνπο ρψξνπο 
θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξεκπνδίδεη ή πνπ λα κελ κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ην 
έξγν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζην Α/Γ Τπεξεζηψλ, λα ζπκκνξθψλεηαη ακέζσο θαη 
ρσξίο αληίξξεζε ζηηο εληνιέο ησλ Τπεξεζηψλ απηψλ θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο 
αζθαιείαο. Τπνρξενχηαη επίζεο, φπσο πξνβαίλεη ζηελ θνπή φισλ ησλ απηνθπψλ 
ρφξησλ θαηαιιήισλ ή κε δηα θηελνηξνθή ή άιιε ρξήζε πξνο θαζαξηζκφ δη’ 
απνςίισζεο ηνπ κηζζίνπ ρψξνπ, ησλ δσλψλ αζθαιείαο, δηαδξφκσλ ηξνρνδξφκσλ 
ζηάζκεπζεο, ησλ γχξσ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρψξσλ θαη ησλ 
απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ θαη γεληθψο θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ θάζε αιιφηξην 
πιηθφ (απφβιεηα). 

 7. Ο Πιεηνδφηεο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα κελ εηζέξρεηαη θαη λα κελ 
ηνπνζεηεί αληηθείκελα: 

  α. ηνπο θπξίνπο θαη βνεζεηηθνχο δηαδξφκνπο πξνζγείσζεο ησλ 
αεξνζθαθψλ. 

  β.  ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ αθψλ. 

  γ.  ηηο δψλεο αζθαιείαο ηνπ Α/Γ. 

  δ.  ηνπο ρψξνπο ππξνκαρηθψλ. 

  ε.  ηνπο ινηπνχο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο 
ηνπ Α/Γ, ρσξίο λα έρεη εηδηθή άδεηα εηζφδνπ. 
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  Παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ, πνπ άπηεηαη ηεο αζθαιείαο ηνπ α/δ θαη ησλ 
πηήζεσλ, επηθέξεη ηελ άκεζε απνβνιή ηνπ κηζζσηή απφ ην κίζζην κε απιή θαη 
κφλνλ δηαηαγή ηεο Μνλάδαο επζχλεο ηνπ Α/Γ θαη θαζηζηά απηφλ έθπησην ηεο 
κίζζσζεο. Ζ γηα ην ιφγν απηφ απνβνιή θαη έθπησζε ηνπ κηζζσηή, δελ δεκηνπξγεί 
δηθαίσκα, νχηε αληίζηνηρν ππνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή, γηα απνδεκίσζή ηνπ. 
Αληίζεηα δεκηνπξγεί πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο γηα ην κηζζσηή θαη δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο ηνπ εθκηζζσηή, ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, γηα δεκίεο πνπ ηπρφλ 
ππέζηεζαλ. 

 8.  Ο Πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη επί πνηλή ακέζνπ απνβνιήο απφ ην κίζζην 
ζηελ: 

  α. Άκεζε δεκαηνπνίεζε θαη απνκάθξπλζε απφ ην Α/Γ ηνπ 
ζεξηζκέλνπ απηνθπνχο ρφξηνπ, δεδνκέλνπ φηη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εζηία 
αλάπηπμεο ππξθαγηάο. 

  β.  Άκεζε, κεηά ηε ζπγθνκηδή, θαηαζηξνθή ηεο ελαπνκέλνπζαο 
απηνθπνχο βιάζηεζεο πνπ ζα γίλεηαη κε άξνζε ή άιια κεραληθά κέζα, 
απαγνξεπκέλεο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο κε θσηηά.  

 

Άπθπο5ο 

Ποινικέρ Ρήηπερ - Κήπςξη  Δπγολήπηη υρ Έκπηυηος 

 1. Κπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ πιεηνδφηε επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε πνπ νη 
εξγαζίεο δελ παξαδνζνχλ εληφο ησλ νξηζζέλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, γηα 
θάζε παξάβαζε φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δε ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηηο ππνδείμεηο θαη έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ηεο 110ΠΜ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 
ηνπ Ν.4412/16, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

 2. ε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ηνπ πιεηνδφηε ηφηε απηφο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. 

 3. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ πιεηνδφηε σο έθπησηνπ θαη ηηο 
επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 

 4. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Γηεχζπλζε γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 
δχλαηαη λα αλαζέζεη ηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε άιιν Πιεηνδφηε. 

 

Άπθπο6ο 

Δξαιπέζειρ Δπιβολήρ Κςπώζευν - Ανυηέπα Βία 

 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ Πιεηνδφηε, εθφζνλ δηαπηζησζεί 
αλσηέξα βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία νινθιήξσζεο 
ησλ εξγαζηψλ. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. Ωο 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: 

  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ. 

  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ 
ζπλεπάγεηαη νκνίσο ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
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  γ. Πιεκκχξα. 

  δ. εηζκφο. 

  ε. Πφιεκνο. 

  ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εθφζνλ επέδξαζε επί ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή 
πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 

 2. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαλέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δελ ζα γίλεηαη 
απνδεθηφο εθφζνλ ν Πιεηνδφηεο πξνβεί ζε αλάινγεο εξγαζίεο ζε άιιε 
ηνπνζεζία. 

Άπθπο7ο 

Λοιπέρ Γιαηάξειρ 

 1. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα : 

 α. Λχζεο ηεο ζχκβαζεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα 
απηήο, εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζή ηεο ή θξηζεί 
αζχκθνξε. 

 β. Σξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο νηαλδήπνηε ζηηγκή εάλ 
ηνχην θξίλεηαη ζπκθέξνλ γη' απηή. 

2. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη παληφο άιινπ θεηκέλνπ επί ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη 
(δηαθήξπμε, πξνζθνξέο θιπ.), εθηφο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

3. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζα ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.   

4. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο 
πξνο ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε δηαθνξά ηίζεηαη θαηφπηλ 
πξνζθπγήο ηνπ ελφο εθ ησλ δχν κεξψλ ππφ ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ 
δηθαζηεξίσλ, εθαξκνδφκελνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ νπνίσλ ε απφθαζε 
θαζίζηαηαη ηειεζηδίθσο νξηζηηθή γηα ακθνηέξνπο. 

5. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/79 θαη ηνπ Ν.4412/16. 

 6. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 παξ.15 ηνπ α.λ 1988/1939 θαη ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 410 επ. ΑΚ. ηα εδψ ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ν δηαγσληζκφο 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ΓΟΤ Α/Β Λάξηζαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Μ.Σ.Α., 
αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη φηη δηθαηνχρν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο αλσηέξσ 
απνδεκίσζεο είλαη ην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 
«ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ» , ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα , νδφο 
Αθαδεκίαο αξ. 27 (Α.Φ.Μ. 090016645-ΓΟΤ Γ΄ΑΘΖΝΩΝ). 
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 7. Ζ  έθηαζε εθκηζζψλεηαη απφ ην ΜΣΑ γηα ηελ εθ’ άπαμ θνπή θαη 
απνθνκηδή απηνθπνχο ρφξηνπ. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 
Ο Ο 
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Δπγφο (Ο) Υαξάιακπνο Αγνξαζηφο 
ΣκρεοΠξνκεζεηψλ 

 

Αζκρνο (Ο) Ησάλλεο Γηάρνο 
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