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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:   ΑΔΑ ……………..

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ. 02/21

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΚΟΠΗΣ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Α/Δ
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ …………..

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ                                        ΜΥ FOB AKTIOY
                                                   ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
                                                     Τηλ.26820 45040-45041

ΚΟΙΝ:                                                                 Φ.831/ΑΔ.1037
                                                                           Σ.195
                                                                           Άκτιο, 25 Φεβ. 2021

ΘΕΜΑ :  Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 02/21 για την Κοπή και  
   Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους 

ΣΧΕΤ : AΠΟΦΑΣΗ 4/24-2-21/ΔΣ/ΜΤΑ
1. Έχοντας υπόψη :

                 α. Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ 251/Α) «Περί Οικονομικής Μερίμνης 
και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

                 β. Τις διατάξεις του Ν.3981/59 «Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως 
της περί ΜΤΑ Νομοθεσίας».
  
                 γ. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

               δ. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου 
Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
               ε. Τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 316397/18-5-62 (ΦΕΚ 190/2-6-62/Β’) 
Απόφασης κ. ΥΕΘΑ « Περί των Όρων της υπό του ΜΤΑ Εκμισθώσεως των 
ελευθέρων χώρων, εξασφαλίσεως πληρωμής μισθώματος και άλλων τινών 
διατάξεων».

              στ. Τις διατάξεις του ΠΔ 715/21-8-79 (ΦΕΚ 212/10-9-17/Β’) «Περί 
τρόπου ενέργειας από των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, προμηθειών, 
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, 
εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτέλεση εργασιών».

                ζ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
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2014/25/ΕΕ)».

                 η. Την υπ’ αριθμ. ΑΔ.Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

               θ.   Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 115/Α), «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

              ι.     Τον ΕΠΑ Ε-2/Οκτ 2016, Τμήμα 46

              ια.   Το ανωτέρω σχετικό, με το οποίο το ΜΤΑ εξουσιοδοτεί τη Μονάδα μας 
για τη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κοπή και αποκομιδή 
αυτοφυούς χόρτου.

Προκηρύσσουμε

           2. Τη διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με γραπτές 
ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει 
μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την 
κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης χιλίων διακοσίων είκοσι 
τεσσάρων  στρεμμάτων (1224 στρ.) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ και 
φυλακίου πυρομαχικών όσες φορές απαιτηθεί προκειμένου τηρηθούν οι όροι 
της παρούσας διακήρυξης .

3.  Η τιμή εκκίνησης, για το σύνολο της έκτασης, ορίζεται στο ποσό των 
9.792,00 χιλιάδων ευρώ  - 8,00/ στρμ και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

4.  Οι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας, αναλύονται στα Παραρτήματα «Α» 
και «Β» της παρούσης. 

5.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 11 Μαρτίου 2021,  ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 στο τμήμα οικονομικού της Μονάδας.

           6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους , το 
αργότερο έως την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 10/03/2021, 
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00μ.μ., αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά, με 
συστημένη επιστολή ή courier, στην διεύθυνση ΜΥ FOB Aκτιου / Τμήμα 
Οικονομικού, Αεροδρόμιο Ακτίου, Τ.Κ. 48100. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 
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αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των 
φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

7. Εναλλακτικά, ο φάκελος προσφοράς μπορεί να παραδίδεται 
ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα αρμόδια 
όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι την Επιτροπή Διενέργειας). 

  8. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 
Διενέργειας και αξιολόγησης, δημόσια.

10. 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. 

11.     Αιτήματα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 
έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή ώστε να μην απαιτηθεί παράταση της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60, παρ 3α του 
Ν.4412/2016.

12. Ουδείς υποψήφιος δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 
όρους της διαδικασίας. 

       13. Οι τιμές των προσφορών είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε πλειοδότη.

       14. Για την είσοδο στη Μονάδα απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου, κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2682045040 - 4 τουλάχιστον μία (1) ημέρα 
νωρίτερα, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 15. Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ως κάτωθι:

        α. για θέματα οικονομικής φύσεως στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας 
μας, αρμόδιοι χειριστές: Σγός (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου  τηλ. 2682045040 - 1.

       β. για θέματα τεχνικής φύσεως στο Α/Δ Ακτίου, αρμόδιος χειριστής :  
Επγός (ΤΗΓ) Χρ. Μπόμπολης , τηλ. 2682045075.

  16. Η παρούσα διακήρυξη στο σύνολό της διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
pdf και στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr).

           
                                                                             Σμήναρχος (Ι) Αργύριος  Κωστούρος
           Ακριβές Αντίγραφο                                                         Διοικητής             

http://www.haf.gr/
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         Σγός (Ο) Μιχ. Βασιλειου                     
                     ΕΟΥ                                                      
                                                          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Γενικά στοιχεία διαγωνισμού 
«Β»     Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
«Γ» Σχέδιο σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια
ΜΥ FOB/ΤΜ.ΟΙΚ

Αποδέκτες για πληροφορία
ΜΥ FOB /ΔΥΠ-Γρ.Ασφ.-ΓΑΠΕ-ΣΣΒ

ΑΔΑ: ΩΖΤΠ6-ΑΙΒ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΣΓΟΣ (ΥΟΚ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (67738) την 26/02/21 20:22(LT) με 
UID: 6038e0b8477e761564e3298f

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»                                                                
Στη Φ.831/ΑΔ.1037/Σ.195/26-02-21                                    ΜΥ FOB AKTIOY
                                                                                             ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                                             ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 02/21

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΜΥ FOB AKTIOY

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες 

προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου για (1) έτος

ΕΚΤΑΣΗ 1.224 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΣ Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ

CPV 77312000-0

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, βάσει μόνο 

της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής. Η προσφερόμενη 

τιμή επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 9.792,00  ευρώ για το σύνολο της έκτασης (8,00 €/στρεμ)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5,00% επί του συνολικού μισθώματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πέμπτη 11/03/2021 ώρα 10:00

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τετάρτη  10/03/2021 ώρα 14:00
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ (1)  ΕΤΟΣ

       
                                                                               Σγός (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου
                                                                                               ΕΟΥ           

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»                                                                
Στη Φ.831/ΑΔ.1037/Σ.195/26-02-2021                                ΜΥ FOB AKTIOY
                                                                                             ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                                             ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1ο

                   Αντικείμενο Διαγωνισμού

1. Το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας αφορά στην ανάδειξη 
πλειοδότη για την  κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης χιλίων 
διακοσίων είκοσι τεσσάρων  στρεμμάτων (1224 στρ) ελευθέρων χώρων Α/Δ Ακτίου 
όσες φορές απαιτηθεί εντός διαστήματος ενός έτους προκειμένου τηρηθούν οι όροι 
παρούσας διακήρυξης.

2. Ο διαγωνισμός γίνεται από την ΜΥ FOB AKTIOY για λογαριασμό του 
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας δυνάμει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 του 
Α.Ν. 1988/1939.

3. Η έκταση εκμισθώνεται από το ΜΤΑ για την  κοπή και αποκομιδή του 
αυτοφυούς χόρτου.

         4.        Τα έσοδα της πλειοδοσίας θα καταβάλλονται στη Μονάδα προκειμένου 
να τα αποδώσει στο ΜΤΑ που είναι και ο δικαιούχος αυτών.
  
         5.    Προβλέπεται ποινή κήρυξης εκπτώτου σε περίπτωση υπαναχώρησης του 
πλειοδότη.
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        6.  Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός θα είναι πλειοδοτικός, θα διενεργηθεί με 
ενσφράγιστες προσφορές και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.
         
        7.       Οι συμμετέχοντες θα δώσουν προσφορά για το σύνολο της έκτασης.

         8.   Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων 
ενενήντα δυο ευρώ (9.792,00 €) για το σύνολο της έκτασης και επιβαρύνεται 
με χαρτόσημο 3.6%.

Άρθρο 2ο

Τεχνικοί 
Προσδιορισμοί

           1.    Η διαδικασία αφορά την κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου σε 
έκταση χιλίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων στρεμμάτων (1224) σε ελεύθερους 
χώρους του Α/Δ .

           2.   Η κοπή του χόρτου θα γίνεται στο ύψος των 15 με 30 εκατοστών 
περίπου από το έδαφος όπου και θα διατηρείται , είτε με αποκομιδή είτε με 
αποψίλωση. Μετά την αρχική κοπή απαιτείται η διατήρηση της περιοχής 
καθαρής από χόρτα και βάτα καθώς και η εκκαθάριση των φρεατίων εντός της 
μισθωμένης περιοχής .

           3.  Οι εργασίες θα αρχίσουν εντός πέντε  (5) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

           4.  O Εκμισθωτής θα διενεργεί κοπή του χόρτου σε τακτικά διαστήματα 
κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή ελέγχου – εκτέλεσης   της σύμβασης σε 
καθορισμένες ημέρες και ώρες ανάλογα με το πρόγραμμα πτήσεων . 

           5. Χρόνος περάτωσης των εργασιών ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός έτους.  

           6. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφθούν τους χώρους της Μονάδος και 
να λάβουν γνώση του αντικειμένου αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με το 
ΓΑΠΕ Μονάδος (2682 0 45004) και εξασφαλίσουν σχετική άδεια εισόδου από το Γρφ 
ασφαλείας (2682 0 45005).

                                                          Άρθρο 3ο

Δικαίωμα Συμμετοχής

   1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

                        α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
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                        β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

                        γ) συνεταιρισμοί

                        δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

               2.   Τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους 
θα πρέπει να προσκομίσουν:

                   α. Κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους

                   β. Αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικών συνεδρίασης του αρμόδιου κατά 
το καταστατικό τους συλλογικού οργάνου διοίκησης από το οποίο να προκύπτει με 
σαφήνεια η βούληση του νομικού προσώπου για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό 
και να παρέχει εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα για την κατάθεση 
της προσφοράς και την περαιτέρω συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 3. Οι τυχόν εκπρόσωποι των συμμετεχόντων πρέπει μαζί με την 
προσφορά τους να καταθέσουν και τη σχετική εξουσιοδοτική επιστολή του 
εκπροσωπούμενου, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία 
να προκύπτει χωρίς αμφιβολία η παροχή της εξουσιοδότησης.

Άρθρο 4ο

Κατάρτιση-Υποβολή Προσφορών-Εγγυήσεις

1. Οι προσφορές πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα : 

                         α. Να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισμένο φάκελο.

                        β. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

                       γ. 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 επιτροπή, 
κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ και γενικά θα 
επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.

2. Προσφορές για μέρος μόνο των εκτάσεων, ως αυτές καθορίζονται στο 
άρθρο 1 του παρόντος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της διαδικασίας 
ανάθεσης των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που 
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παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης. 

5. Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) 

β. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, υπό μορφή οδηγίας 
(Προς την ΜΥ FOB AKTION )

γ. Τα στοιχεία του Διαγωνισμού (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/21 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 
ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ)

δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

6. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75), ως το 
υπόδειγμα της «Προσθήκης 1», η οποία θα φέρει ημερομηνία εντος των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία:

   (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

   (2) Να δηλώνεται η ιδιότητα του συμμετέχοντα

   (3) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

      α/  Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του 
ιδιότητα.

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

  
     γ/ Δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παρ.4, εδάφια α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ του άρθρου 73 Ν. 4412/16.
    
   δ/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

   ε/ Είναι εγγεγραμμένοι στο  οικείο Επιμελητήριο
  
   στ/ Δεν τελεί σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση της παρ. 

3 άρθρου 74 του Ν.4412/16.
 
    ζ/ Να βεβαιώνεται ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της 
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παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσει ως 
άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς 
των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για τους οποίους δεν έχει παρέλθει 
πενταετία από την αποστρατεία τους.

 
   η/ Να δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

διαθέτει τους αναγκαίους πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσει τη σύμβαση όπως 
προβλέπεται.

 
   θ/ Να βεβαιώνει την δυνατότητα έγκαιρης και προσήκουσας 

προσκόμισης των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν όσα δηλώνονται στην 
προαναφερομένη Υπεύθυνη δήλωση.

                         η/ Να αναγράφεται επί λέξει: «Έλαβα γνώση και αποδέχομαι το 
σύνολο των όρων του διαγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τους 
Δημόσιους Διαγωνισμούς»
                       
                  β.    Για τα νομικά πρόσωπα:

                        (1) Κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους

                         (2) Αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικών συνεδρίασης του αρμόδιου 
κατά το καταστατικό τους συλλογικού οργάνου διοίκησης από το οποίο να προκύπτει 
με σαφήνεια η βούληση του νομικού προσώπου για τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό και να παρέχει εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα για την 
κατάθεση της προσφοράς και την περαιτέρω συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

                   γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει 
στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.                      

       δ. Οικονομική Προσφορά , η οποία θα περιλαμβάνει:

                       (1) Την προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της έκτασης σε ευρώ, η 
οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως (ως Προσθήκη «2» του 
παρόντος).Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Η τιμή 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

                       (2) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                        (3)  Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς όρο 
αναπροσαρμογής.
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Άρθρο 5ο

   Χρόνος Ισχύος Προσφορών-
Εναλλακτικές Προσφορές

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.

Άρθρο 6ο

Διεξαγωγή Διαγωνισμού-Κριτήριο κατακύρωσης

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 11/03/2021 και ώρα 
10:00 , ως πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας.

2. Οι προσφορές αποστέλλονται στην Υπηρεσία ταχυδρομικά ή με  
οποιονδήποτε άλλο τρόποι μέχρι την Τετάρτη 10/03/2021 και ώρα 14:00

           3.     Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής 
για τη κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου για το σύνολο της έκτασης για οσες 
φορες απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 7ο

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Προσφορών

1. Η αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται δημόσια 
από την Επιτροπή Διενέργειας, παρουσία αν το επιθυμούν των 
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους. Μετά το πέρας της συνεδρίασης η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού 
αξιολόγηση τις προσφορές, με τη σύνταξη πρακτικού.

2. Ειδικότερα:

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

β.  Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 
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δικαιολογητικών συμμετοχής.
 
                       γ.     Ο διαγωνισμός δύναται να συνεχιστεί με προφορικές προσφορές, 
από τους συμμετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν 
αποδεκτά, μέχρι την ανάδειξη του πλειοδότη. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
περισσότεροι του ενός πλειοδότες, η παροχή υπηρεσιών θα διατεθεί ισομερώς στους 
πλειοδότες.
 
                      δ.      Η προφορική προσφορά γίνεται δέκτη, εφόσον είναι τουλάχιστον 
2% ανώτερη από την προηγούμενη μεγαλύτερη προσφορά.
  
          3. Η επιλογή του πλειοδότη και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα γίνει με 
απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας και τη 
σύμφωνη γνώμη Μονάδος.

Άρθρο 8ο

Εγγυοδοσία

1. Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το αντικείμενο του διαγωνισμού 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στη Κεντρική Διαχείριση της ΜΥ FOB Aκτίου και 
πριν την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλή εκτέλεσης που να 
καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών 
κοπής αποκομιδής κατά δύο (2) μήνες τουλάχιστον.

2. Εναλλακτικά δύναται να καταθέσει το ισόποσο:

    α. Με μετρητά στην Κεντρική Διαχείριση Χρηματικού της ΜΥ FOB Aκτίου.

    β. Με έμβασμα στον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί η Μονάδα στην 
Τράπεζα Ελλάδος.

3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και έχουν, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, 
αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφοράς ενώσεων 
προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων τα των μελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ.

4. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Άρθρο 9ο

                     Υποχρεώσεις Αναδόχου
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  1. Η κοπή, η αποκομιδή και η μεταφορά εκτός Μονάδας του αυτοφυούς 
χόρτου θα πραγματοποιηθεί με προσωπικό, μέσα και έξοδα του πλειοδότη.

            2. Με την ανάδειξη του προσφέροντα ως πλειοδότη , αυτός οφείλει να 
υποβάλει στην Μονάδα κατάσταση με το προσωπικό και τα οχήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και να εξασφαλίζει σχετικές άδειες 
εισόδου από το Γρ. Ασφαλείας της Μονάδας (2682045005).

                  3.     Επίσης ο πλειοδότης δεν θα χρησιμοποιεί αλλοδαπούς που δεν 
κατέχουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα καθώς και προσωπικό που 
δεν περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση που θα προσκομίσει στη Μονάδα.

            4. Για την είσοδο του προσωπικού του πλειοδότη στη Μονάδα αυτό 
οφείλει:

α.      Να έχει εξουσιοδότηση από Γρ. Ασφαλείας 

β. Να φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

γ. Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της 
Μονάδας, να σέβεται τους νόμους και τον κανονισμό της Υπηρεσίας και να δέχεται 
κάθε έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

            5. Ο πλειοδότης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για κάθε 
ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του.
 
            6.       Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι:
                       α. Δεν θα έχει καμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ σχέση 
εξάρτησης με την ΠΑ.
                       β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων του.

            7.       Ο πλειοδότης οφείλει να αποσύρει τα μηχανήματα του κάθε φόρα που 
ολοκληρώνει τις εργασίες του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται έγκριση από το Γρ. 
Ασφαλείας.
 
             8.  Ο πλειοδότης οφείλει να προβαίνει στην αποκομιδή του χόρτου εντός 
δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοπής του, προς αποφυγή κινδύνου εκδήλωσης 
πυρκαγιών ή άλλου περιστατικού που θα επηρεάσει το επιχειρησιακό έργο της 
μονάδας.

            9.  Ο πλειοδότης οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα οποιαδήποτε βλάβη 
προκληθεί με υπαιτιότητα του.

           10.   Η κοπή του χόρτου θα γίνεται στο ύψος των 15 με 30 εκατοστών 
περίπου από το έδαφος.
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Άρθρο 10ο

               Καταβολή Μισθώματος

1.    Η καταβολή του συνολικού μισθώματος θα γίνει εντός  πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 2.  Η κατάθεση του ποσού θα μπορεί να γίνει στην ΜΥ FOB Aκτίου ως 
ακολούθως:

      
         α.  Τοις μετρητοίς ή με επιταγή στη Διαχείριση χρηματικού της Μονάδας

         β.  Με έμβασμα στον λογαριασμό της ΜΥ FOB Aκτίου που διατηρεί 
στην Τράπεζα Ελλάδος.

 3. Το συνολικό ποσό της πλειοδοσίας θα αποδοθεί από το Τμ. 
Οικονομικού στο ΜΤΑ, το οποίο είναι και δικαιούχος.

 4. Αποκλείεται στον πλειοδότη το δικαίωμα εκχώρησης στο σύνολο ή σε 
μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τους όρους της Σύμβασης σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 

Άρθρο 11ο

  Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – 
Εξαιρέσεις

1. Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης και σε περίπτωση που 
δεν συμμορφώνεται ο πλειοδότης με τις υποδείξεις και έγγραφες παρατηρήσεις της 
Υπηρεσίας θα επιβάλλεται κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ του 
ΜΤΑ.

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

3. Ο πλειοδότης δεν κηρύσσεται έκπτωτος και δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις όταν  : 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή οι συμβατικές υπηρεσίες δεν 
εκτελέσθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται παρακάτω:
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(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή 
των εργασιών του Προσωπικού της εταιρείας. 

(2) Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 
αναδόχου που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη. 

(3) Πλημμύρα.

(4) Σεισμός. 

(5) Πόλεμος / Τρομοκρατική Ενέργεια.

(6) Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη 
στα μηχανήματα που βεβαιώνεται αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση 
της σύμβασης από τον ίδιο τον ανάδοχο ή από προμηθευτή πρώτων υλών.

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς 
δικτύου).

(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMPARGO). 

4.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του πλειοδότη. Τα 
γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία πρέπει να αναφερθούν εγγράφως από το 
πλειοδότη μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την εκδήλωση τους και να βεβαιώνονται 
από σχετικά έγγραφα.

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

6. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και 
δαπάνες του πλειοδότη που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά τη 
σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, o 
πλειοδότης ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

8. Ο πλειοδότης, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει 
κατά την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση 
εξαρτημένης εργασίας με την Υπηρεσία, οι δε μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή 
όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι ο μόνος 
υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση. 
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9. Ο πλειοδότης υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης στην 
Υπηρεσία, σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο εκτελεστεί πλημμελώς και 
προκληθεί βλάβη, φθορά ή καταστροφή υλικού και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 12ο

Ενστάσεις-Προσφυγές

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης της Αναθέτουσας αρχής. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν 
γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία 
υποβολής ένστασης και εξέτασης της ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 
4412/16.
       

        2.  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής , η προθεσμία 
άσκησης της είναι (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό τομέα . Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι κ πέντε ημέρες πριν από τη καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών . 
 
        3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεσης της και 
η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου πόσου ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Άρθρο 13ο

Λοιπές Διατάξεις

1. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα:
           
                     α. Λύσης της σύμβασης σε οποιονδήποτε χρόνο εφόσον 
δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίησης της ή κριθεί ασύμφορη.
 
                      β.  Τροποποίηση των όρων της σύμβασης ένα τούτο κρίνεται 
συμφέρον

          3.         Η σύμβαση κατισχύει παντός άλλου κειμένου επί του οποίου 
στηρίζεται έκτος προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.

          4.    Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν.4412/16.
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5. Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης κρίνονται ουσιώδεις. 

                                                                         Σγός (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου
                                                                                           ΕΟΥ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
«2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»  ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» ΜΥ FOB AKTIOY
της Φ.831/ΑΔ.1037/Σ.195/26-02-21 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

                 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

στα πλαίσια της συμμετοχής μου στον υπάριθμ 02/21 πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την «Κοπή και 
αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου σε ελευθέρους χώρους Α/Δ Ακτίου»

      α. Λαμβάνω μέρος στο διαγωνισμό με την ιδιότητα του………………………………………………..

     β.  Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε 
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

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

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

ΠΡΟΣ(1):

 Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:

Τόπος 
Κατοικίας:

 Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου

(Εmail):
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    ε Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
   

   στ Είμαι εγγεγραμμένος στο  οικείο Επιμελητήριο

    ζ Δεν τελώ σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση της παρ. 3 άρθρου 74 του Ν.4412/16.
 

     η.  Έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα 
χρησιμοποιήσω ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών 
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

 
    θ. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς διαθέτω τους αναγκαίους πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσω 
τη σύμβαση όπως προβλέπεται.

 
      ι.  Βεβαιώνω την δυνατότητα έγκαιρης και προσήκουσας προσκόμισης των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 
όσα δηλώνονται στην προαναφερομένη Υπεύθυνη δήλωση.

 
  ια. «Έλαβα γνώση και αποδέχομαι το σύνολο των όρων του διαγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τους 
Δημόσιους Διαγωνισμούς»

                                                                                                                                               Ημερομηνία:……………… 

           Ο –Η Δηλ.          
(Σφραγίδα-Υπογραφή)

Σγός (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου
                                                                                              ΕΟΥ ΜΥ FOB AKT
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2»  ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
«Β»

ΜΥ FOB AKTIOY

της Φ.831/ΑΔ.1037/Σ.195/26-02-21 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ:………………………………………………………………….ΔΟΥ ………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………………
ΠΟΛΗ:………………………………………………………………..ΝΟΜΟΣ…………………………………………………….
ΤΗΛ…….......................................................ΦΑΞ…………………………………………………………

      1. Καταθέτω οικονομική προσφορά για την κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς 
χόρτου στα πλαίσια του Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθμό Δ.02/21 της 
ΜΥ FOB AKTIOY :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προσφερόμενη τιμή σε ευρώ

 ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗΣ 1224 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ

Προσφερόμενη τιμή ολογράφως……………………………………………………………………………………………

      2. Η προσφερόμενη τιμή επιβαρύνεται με χαρτόσημο ποσοστού 3.6%

     3. Η προσφορά ισχύει για ……………………………………..(…….) ημέρες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

    4. Ο χρόνος περάτωσης πάσης φύσεως εργασιών είναι οι …………………………(…………..) 
ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

                                       (Τόπος)………………………………………….(Ημερομηνία)………………………………..
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                                                                                                              (Σφραγίδα-Υπογραφή)

Σγός (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου
                                                                                              ΕΟΥ ΜΥ FOB AKT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΜΥ FOB AKTIOY
της Φ.831/ΑΔ.1037/Σ.195/26-02-21 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΆΠΑΞ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Α/Δ) ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΕΡ 

ΤΡΙΤΟΥ (410 επ.ΑΚ)

Στo Aκτιο  σήμερα την ……………………………….του έτους 2021, 

ημέρα …………………………………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός μεν η ΜΥ FOB Ακτίου εκπροσωπούμενη νομίμως από 

τ.. ……………………………………….και η οποία θα ονομάζεται παρακάτω χάριν 

συντομίας «ΜΟΝΑΔΑ» και αφετέρου 

δε …………………………………………………… 

κάτοικος…………………………………, κάτοχος του ΑΔΤ………………………..με 

ΑΦΜ……………………-ΔΟΥ……………………………… …. οποί…… θα ονομάζεται 

παρακάτω χάριν συντομίας «ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 

παρακάτω:

Ι. Προοίμιο.
Η Μονάδα πραγματοποίησε την 11/03/2021 Πρόχειρο Πλειοδοτικό 

Διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδότη, με σκοπό την κοπή και αποκομιδή 

αυτοφυούς χόρτου για ένα (1) έτος και μόνο στο χώρο του Αεροδρομίου (Α/Δ) Ακτίου 

συνολικής εκτάσεως 1224 στρεμμάτων,  (1154 Στρμ Α/Δ – 70 Στρμ Φυλάκιο 

πυρομαχικών Μονάδος) έναντι αποζημιώσεως.

Πλειοδότης αναδείχθηκε ο/η ως άνω 
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συμβαλλόμενος/η ………………………………………………………….. προσφέροντας 

τιμή ……………………………….. επί του συνόλου της έκτασης 

των …………………στρεμμάτων, πλέον χαρτοσήμου 3,6%, δηλαδή προσφέροντας 

συνολική τιμή ……………………………για την κοπή και αποκομιδή από αυτόν του 

αυτοφυούς χόρτου για ένα έτος.

ΙΙ. Αντικείμενο της Σύμβασης-Σύμβαση υπέρ Τρίτου.
Κατόπιν αυτού, η ΜΟΝΑΔΑ αναθέτει στον ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ την εφάπαξ κοπή και 

αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου για ενα έτος στο χώρο του Αεροδρομίου Ακτίου  

συνολικής εκτάσεως 1224 στρεμμάτων, έναντι αποζημιώσεως που θα καταβληθεί 

στη ΜΟΝΑΔΑ από τον ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ, συνολικού 

ποσού ………………………………………………………………(συμπεριλαμβανομένου 

χαρτοσήμου 3,6%).

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.15 του α.ν. 1988/1939 και σύμφωνα με τα 

άρθρα 410 επ. ΑΚ, τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, αναγνωρίζουν και 

αποδέχονται ότι δικαιούχο του ποσού της άνω αποζημίωσης είναι το Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»  το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας , αρ.27 (ΑΦΜ 

090016645-ΔΟΥ  Δ΄Αθηνών).

ΙΙΙ. Κατάθεση Ποσού από τον Πλειοδότη.
1. Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ θα καταθέσει στη Μονάδα το ποσό 

των ………………………………………….., (συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου 

3,6 %) για το σύνολο του έργου, εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της 

παρούσας.

2. Το συνολικό ποσο της πλειοδοσίας θα αποδοθεί από το τμήμα 

Οικονομικού στο ΜΤΑ το οποίο είναι δικαιούχος. 

3. Αποκλείεται στον πλειοδότη το δικαίωμα εκχώρησης στο σύνολο ή σε 

μέρος των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο. 

ΙV.Υποχρεώσεις του ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ. 
 Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ αναλαμβάνει και υπόκειται στους εξής περιορισμούς και 

υποχρεώσεις:

1. Να εκτελεί εργασίες  κατόπιν συνεννόησης με αρμόδιους φορείς της 
Μονάδας  και να προβαίνει εντος δυο 2 ημερών στη κοπή μετά την έγγραφη 
ενημέρωση του από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Σύμβασης σε ημέρες και 
ώρες που θα υποδεικνύονται ανάλογα με το πρόγραμμα πτήσεων. 
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            2. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το χόρτο ,εκατέρωθεν των 
διαδρόμων – τροχοδρόμων όπως απεικονίζεται στις περιοχές «Α»  κ «Β» του 
σχεδιαγράμματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» της παρούσας, στο ύψος των 15 με 30 
εκατοστών από το έδαφος  είτε με αποκομιδή είτε με αποψίλωση.   Μετά την αρχική 
κοπή απαιτείται η διατήρηση της περιοχής καθαρής από χόρτα και βάτα καθώς και η 
εκκαθάριση των φρεατίων εντός της μισθωμένης περιοχής 
 

3. Η κοπή, η αποκομιδή και η μεταφορά εκτός Μονάδας του αυτοφυούς 
χόρτου θα πραγματοποιηθεί με προσωπικό, μέσα και έξοδα του πλειοδότη.

           4. Με την ανάδειξη του προσφέροντα ως πλειοδότη , αυτός οφείλει να 
υποβάλει στην Μονάδα κατάσταση με το προσωπικό και τα οχήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και να εξασφαλίζει σχετικές άδειες 
εισόδου από το Γρ. Ασφαλείας της Μονάδας (2682045005).

                 5. Επίσης ο πλειοδότης δεν θα χρησιμοποιεί αλλοδαπούς που δεν κατέχουν 
άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα καθώς και προσωπικό που δεν 
περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση που θα προσκομίσει στη Μονάδα.

           6. Για την είσοδο του προσωπικού του  στη Μονάδα αυτό οφείλει:
α. Να έχει εξουσιοδότηση από Γρ. Ασφαλείας 

β. Να φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

γ. Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της 
Μονάδας, να σέβεται τους νόμους και τον κανονισμό της Υπηρεσίας και να δέχεται 
κάθε έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

           7. Ο πλειοδότης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για κάθε 
ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του και οφειλει να το ενημερώσει και είναι 
υπευθυνος για τη πιστη τηρηση των κανιονων κινησης οχημάτων πλησιον του Δ/Π , 
Τ/Δ σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Μοναδας . 
                       Παραβίαση των κανονων αυττων δυναται να επιθφέρει λυση της 
σύμβασης χωρις καμια υποχρέωση έναντι του πλειοδότη.
 
           8. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι:
                   α. Δεν θα έχει καμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ σχέση 
εξάρτησης με την ΠΑ.
                  β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων του.

           9. Ο πλειοδότης οφείλει να αποσύρει τα μηχανήματα του κάθε φόρα που 
ολοκληρώνει τις εργασίες του. Λόγω της μεγάλης διάρκειας της Σύμβασης δύναται να 
αφήνει τα μηχανήματα του εντος της Μονάδος σε συγκεκριμένο σημείο που θα του 
υποδεικνύεται κ μόνο κατόπιν έγκρισης από το Γρφ Ασφαλείας. 
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           10. Οφείλει να προβαίνει στην αποκομιδή του χόρτου εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημέρα κοπής του, προς αποφυγή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών ή άλλου 
περιστατικού που θα επηρεάσει το επιχειρησιακό έργο της μονάδας.

          11. Οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί με 
υπαιτιότητα του.

          12. Σε κάθε περίπτωση προέχει η ασφάλεια των πτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό η 
κοπή-αποκομιδή του χόρτου στην περιοχή ‘’Α’’ του παραρτήματος  της παρούσας, 
θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Μονάδας με όποιο τρόπο αυτή κρίνει 
πρόσφορο. Εφόσον κριθεί ότι απαιτείται, στην περιοχή ‘’Α’’ δύναται να μη γίνει 
αποκομιδή του χόρτου παρά μόνο κοπή.

          13. Στη περιοχή ‘’Α’’ του παραρτήματος  της παρούσα  η Μονάδα υποχρεούται 
να προβαίνει στη κοπή του χόρτου εκατέρωθεν του Δ/Μ Π/Ρ ή του Τ/Δ σε όποια 
ζώνη πλάτους κρίνει αυτή απαραίτητο για την ασφάλεια των πτήσεων και τη σωστή 
λειτουργία του φωτισμού του Α/Δ.
          
          14. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του πλειοδότη για κοπή του χόρτου μετά 
τη πάροδο δύο (2) ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του, συμπεριλαμβανομένης 
και της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή SMS, η Μονάδα 
μπορεί να προβεί στη κοπή του χόρτου με δικά της μέσα χωρίς καμία υποχρέωση 
έναντι του πλειοδότη.

           15. Χρόνος περάτωσης των εργασιών ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός 
έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
            

                Οι εργασίες από τον ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ θα πρέπει να έχουν περατωθεί μέχρι 

την ……./……./……. Η εν λόγω ημερομηνία θεωρείται ανελαστική για χώρους του 

Αεροδρομίου (Α/Δ) (Διάδρομος-Τροχόδρομος) που επηρεάζουν την ασφάλεια των 

πτήσεων.

V. Λοιποί Όροι
   Απαγορεύεται : 
           1. Οποιαδήποτε άλλη χρήση η καλλιέργεια του χώρου που μισθώνεται εκτός 

αυτής για  την οποία έγινε η μίσθωση

           2. Η ανέγερση ημι μόνιμων ή πρόχειρων εγκαταστάσεων.

           3. Η εκχώρηση από τον εκμισθωτή σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο της 

χρήσης του μισθίου η μέρος αυτού .

           4. Η διάνοιξη γεωτρήσεων

           5. Η διάνοιξη τομής σε δρόμο της Μονάδας 
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           6. Η είσοδος ζώων 

           7. Η άροση σε ζώνη πλάτους 5 μέτρων επί της όδευσης των δικτύων 
ευκολιών της Μονάδος τα οποία και θα υποδειχτούν από την αρμόδια επιτροπή . Η 
αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα της Μονάδος με υπαιτιότητα του εκμισθωτή 
εκτελείται άμεσα και τον βαρύνει το σχετικό κόστος. 

VΙ . Αρμόδια Δικαστήρια.
        Τα δικαστήρια των Αθηνών ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια για κάθε 

διένεξη, διαφορά και κάθε δίκη γενικά που θα δημιουργηθεί από την παρούσα 

Σύμβαση.

     Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσης Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι 

υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής και έλαβε έκαστος από ένα και δύο 

θα αποσταλούν στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ « ΜΟΝΑΔΑ»                                                                      Ο «ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΕΣΧΑΡΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΦΥΕΣ ΧΟΡΤΟ

Σγός (ΥΟΚ) Μιχ. Βασιλείου
                                                                                              ΕΟΥ ΜΥ FOB AKT
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