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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ :

    ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Τηλ. : 24280 45040

ΚΟΙΝ. : Φ.830/Α∆.9771
Σ.1833
Αλµυρός,  28 Απρ 2022

ΘΕΜΑ:  ∆ιακήρυξη  Πρόχειρου  Πλειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού    03/22    για  την  Ανάδειξη  
Πλειοδότη Κοπής – Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 111 ΠΜ.

ΣΧΕΤ.:   Σήµα   R   020714  Z  /  FEB   22/ΜΤΑ  

    ΑΠΟΦΑΣΗ   

1. Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν∆ 721/70 (ΦΕΚ Α/251/70) «Περί Οικονοµικής Μέριµνας και Λογιστικού

των Ε∆».

β.  Το Ν.  3981/59 «Περί  Τροποποιήσεως και  Συµπληρώσεως της περί  ΜΤΑ

νοµοθεσίας».

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

δ.  Το  Ν.  2286/95  (ΦΕΚ  19/Α/95)  «Προµήθειες  του  ∆ηµοσίου  Τοµέα  και

Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

ε. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 316397/18-05-62(ΦΕΚ 190/2-6-62/Β’) Απόφασης
κ.  ΥΕΘΑ «Περί των Όρων της υπό του ΜΤΑ Εκµισθώσεως των ελευθέρων χώρων,
εξασφαλίσεως πληρωµής του µισθώµατος και άλλων τινών διατάξεων».

στ. Το Π.∆ 715/21-8-79 (ΦΕΚ 212/10-9-79/Β’) «Περί τρόπου ενέργειας από των
Νοµικών  Προσώπων  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου  (ΝΠ∆∆),  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 Α΄ 147/08-08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις

Έργων,  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και

2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.

η.  Την  υπ'  αριθ.  Φ.800/133/134893/19-11-2007  Απόφαση  ΥΦΕΘΑ  (ΦΕΚ
2300Β'/3-12-2007)  «Περί  µεταβίβασης  Οικονοµικής  Εξουσίας  σε  Κεντρικά  και
Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και  σε Προϊσταµένους
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».
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θ. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόµων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών  ,διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε µε
τις διατάξεις του Ν.4210/13.  

ι. Το  ανωτέρω  σχετικό,  µε  το  οποίο  εξουσιοδοτούνται  οι  Μονάδες  να

διενεργήσουν Πρόχειρους Πλειοδοτικούς ∆ιαγωνισµούς θέµατος. 

                        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ EΥΡΩ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ  ΜΕ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΟΝΑ∆ΟΣ.

2.  Η εκτιµώµενη έκταση στην οποία φύεται το εν λόγω χόρτο ανέρχεται σε χίλια
πεντακόσια ογδόντα δύο στρέµµατα και επτακόσια πενήντα ένα τ.µ. (1.582,751 στρ.) και
η  κοπή  –  αποκοµιδή  θα  γίνει  εφάπαξ  (µία  φορά)  και  µε  δυνατότητα  επανάληψης
διαδικασίας  σε  περίπτωση  που  κριθεί  σκόπιµη  και  αναγκαία  κοπή  και  αποκοµιδή
αυτοφυούς χόρτου για δεύτερη ή τρίτη φορά.

3.  Όσοι  επιθυµούν  να  λάβουν  µέρος  στο  διαγωνισµό  πρέπει  να  υποβάλλουν
προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 

           4. Η τιµή εκκίνησης, για το σύνολο της έκτασης ορίζεται στο ποσό των 4.748,25€
(3,00€/στρ) και επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3,6%.

5. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας
τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στην
Κεντρική  Γραµµατεία  της  111  ΠΜ  (111  ΠΜ,  Αεροδρόµιο  Αγχιάλου,  Αλµυρός
Μαγνησίας, ΤΚ. 371 00) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή
courrier, στην ως άνω διεύθυνση, το αργότερο έως την προηγούµενη µέρα διενέργειας
του διαγωνισµού και έως την 13:30 µµ. Στην περίπτωση της  ταχυδροµικής αποστολής,
η  Υπηρεσία  ουδεµία  ευθύνη  φέρει  για  το  χρόνο  και  το  περιεχόµενο  των  φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν.

6.  Εναλλακτικά  οι  προσφορές  µπορεί  να  παραδοθούν  ιδιοχείρως  την  ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (από νόµιµο
εκπρόσωπο της συµµετέχουσας εταιρείας) µέχρι την ώρα έναρξής  του.

7. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στην Λέσχη Αξκών της 111 ΠΜ την
Τρίτη 10 Μαϊου 2022 και ώρα 10:00 π.µ.

8. Για πληροφορίες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 

α.  Οικονοµικής  φύσεως  οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  απευθύνονται  στο
Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας, τηλ 24280 45043 και 24280 45040.

β.  Τεχνικής  φύσεως  οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  απευθύνονται  στη
∆ΥΠ/ΕΓΚ τηλ. 24280 45075.
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9.  Για  την  είσοδο  στην  Μονάδα  απαιτείται  η  έκδοση  άδειας  εισόδου,  κατόπιν

τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 24280 45005 τουλάχιστον µία (1) ηµέρα νωρίτερα,

από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

10. Η παρούσα διακήρυξη, στο σύνολο της, διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή pdf

από την επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr).

          Σµχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας
                    ∆ιοικητής 

        Ακριβές Αντίγραφο

Επγος (Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης
               ΕΟΥ 111ΠΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«B» ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
111ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ

Αποδέκτες για Πληροφορία
111ΠΜ/∆ΥΠ-ΓΑΠΕ
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Παράρτηµα «Α»                                                   111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
στη Φ.830/Α∆.9771 /Σ.1833/28-4-2022   ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                              Αλµυρός,  28 Απρ 2022

(Αποτελεί Αναπόσπαστο κοµµάτι στην υπ΄ αριθµ. ∆.03/22)

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ Ανάδειξη πλειοδότη κοπής αποκοµιδής 
αυτοφυούς χόρτου 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κοπή και αποκοµιδή εφάπαξ (µία φορά) και µε 
δυνατότητα επανάληψης της  διαγωνιστικής 
διαδικασίας  δεύτερη ή τρίτη φορά εφόσον 
απαιτηθεί από τη Μονάδα. 

ΕΚΤΑΣΗ χίλια πεντακόσια ογδόντα δύο επτακόσια 
πενήντα ένα στρέµµατα (1.582,751στρ.) 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 4.748,25€ για το σύνολο της έκτασης (3,00€/ανά
στρέµµα)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η υψηλότερη προσφερόµενη τιµή για το σύνολο
της έκτασης. Η προσφερόµενη τιµή επιβαρύνεται
µε χαρτόσηµο 3,6%.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της Σύµβασης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ
Τουλάχιστον 5% επί της έγγραφης κατατεθείσας 
προσφοράς, η οποία θα συµπληρωθεί 
αναλογικά µετά την κατάληξη των προφορικών 
προσφορών  ώστε να καλυφθεί το ανωτέρω 
ποσοστό

ΤΟΠΟΣ  ΚΟΠΗΣ -ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ (Αεροπορική Βάση 
Αγχιάλου, Αλµυρός Μαγνησίας)

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού .

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
∆ιακήρυξη και στην ισχύουσα Νοµοθεσία. 

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο

Επγός (Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης
Ε.Ο.Υ 111/ΠΜ
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Παράρτηµα «Β»                                                                  111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
στη Φ.830/Α∆.9771/Σ.1833/28-04-22                                 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                                            Αλµυρός, 28 Απρ 2022

(Αποτελεί Αναπόσπαστο κοµµάτι στην υπ΄αριθµ. ∆.03/22)

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Αντικείµενο Προµήθειας – ∆ικαιούχοι συµµετοχής

1.  Η παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την
κοπή – αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου 111 ΠΜ εντός εκτάσεως Χιλίων Πεντακοσίων
Ογδόντα  ∆ύο  στρεµµάτων  και  Επτακοσίων  Πενήντα  Ενός  τετραγωνικών  µέτρων
(1.582,751 στρ.).

           2. Τιµή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Επτακοσίων
Σαράντα Οχτώ και  Είκοσι Πέντε Λεπτών (4.748,25€) για το σύνολο της έκτασης και
επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3,6%.

          3.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:

     α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
     β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
     γ) συνεταιρισµοί
     δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 

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

         4.    Τα φυσικά  πρόσωπα, θα καταθέτουν, πλέον της προσφοράς τους, υπεύθυνη
δήλωση µε την οποία θα βεβαιώνουν την ιδιότητά τους.

5.   Τα  νοµικά  πρόσωπα,  οι  ενώσεις,  οι  συνεταιρισµοί  και  οι  κοινοπραξίες  θα
καταθέτουν πλέον της προσφοράς τους, κυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού τους
και αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο να τεκµαίρεται η βούλησή τους για συµµετοχή
στη  διαδικασία  και  ο  ορισµός  του  εξουσιοδοτηµένου  οργάνου  τους  για  κατάθεση
προσφοράς.

Άρθρο   2  
Τεχνικός Προσδιορισµός

       1. Ο  Πρόχειρος Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός θα γίνει για την ανάδειξη εργολήπτη
για την  κοπή –  αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου της 111  ΠΜ συνολικής  έκτασης  χίλια
πεντακόσια ογδόντα δύο επτακόσια πενήντα ένα (1.582,751) στρέµµατα και η κοπή –
αποκοµιδή θα γίνει εφάπαξ (µία φορά) και µε δυνατότητα επανάληψης της διαγωνιστικής
διαδικασίας  σε  περίπτωση  που  κριθεί  σκόπιµη  και  αναγκαία  κοπή  και  αποκοµιδή
αυτοφυούς χόρτου για δεύτερη ή τρίτη φορά. 
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         2.  Ο  Πρόχειρος  ∆ιαγωνισµός  θα  είναι  πλειοδοτικός,  θα  διενεργηθεί  µε

ενσφράγιστες  προσφορές  και θα συνεχιστεί µε προφορικές προσφορές.

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

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τους χώρους της Μονάδος και να
λάβουν  γνώση  του  αντικειµένου,  αφού  προηγουµένως  επικοινωνήσουν  (εργάσιµες
µέρες και ώρες ) µε το ΓΑΠΕ της Μονάδος τηλ. 2428045004 και εξασφαλίσουν σχετική
άδεια από το Γραφείο Ασφαλείας τηλ. 2428045005-8.

Άρθρο 3
Επανάληψη ∆ιαγωνισµού

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

Άρθρο 4
Προσφορές

1. Ο  φάκελος  κάθε  προσφοράς  θα  πρέπει  να  αναγράφει  εξωτερικά  την
επωνυµία, τη διεύθυνση και λοιπά στοιχεία του διαγωνιζοµένου και να γράφει ευκρινώς
τις ενδείξεις :

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ.03/22 Πρόχειρος Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός  για την

κοπή- αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου της 111 ΠΜ.
γ. Τα στοιχεία του ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ( επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ κ.λ.π)

2.  Ο  φάκελος  κάθε  προσφοράς  θα  πρέπει  να  περιλαµβάνει  τα  ακόλουθα

δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 93, παρ. β) εδάφιο αα) του Ν.4412/2016, ως το
υπόδειγµα της Προσθήκης «3» του παρόντος Παραρτήµατος,  η οποία φέρει
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)  ηµερολογιακών ηµερών  προ της
προθεσµίας υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία ο οικονοµικός
φορέας:

(1) Να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισµού.

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

α/ ∆εν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1, εδάφια α), β),γ), δ), ε) και στ)

του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.

β/    ∆εν   τελεί   σε   κάποια   από   τις   καταστάσεις   που

αναφέρονται στην παρ. 4, εδάφια α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) του άρθρου 73 του

Ν. 4412/16.
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γ/     Είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά ενήµερος ως  προς τις
υποχρεώσεις τους, σύµφωνα τις διατάξεις της παρ. 2, εδάφια α) και β) του άρθρου 73
του Ν. 4412/16.  Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής   ασφάλισης   καλύπτουν   τόσο   την   κύρια   όσο   και   την   επικουρική
ασφάλιση.

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

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

του Ν4412/16.

στ/   Να   δηλώνει   ότι   µέχρι   την   ηµέρα   υποβολής   της
προσφοράς του διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την
εµπειρία για να εκτελέσει τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.

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

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

θ/     Να βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα, το  σύνολο  όρων  της  ∆ιακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε γνώση των
διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

β. Αποδεικτικά  έγγραφα  νοµιµοποίησης  του  προσφέροντος  ή του
υποψηφίου νοµικού προσώπου (ΦΕΚ, καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού) από τα
οποία να πηγάζει ο έχων την αρµοδιότητα υπογραφής -  υποβολής προσφοράς (Ν.
4412/16, άρθρο 93 εδάφιο γγ).

γ.  Παραστατικό  εκπροσώπησης,  εφόσον  ο  προσφέρων συµµετέχει στο
∆ιαγωνισµό µε εκπρόσωπό του ( Ν. 4412/16, άρθρο 93, εδάφιο δδ).

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

                   (1) Την  προσφερόµενη  τιµή σε  Ευρώ  η  οποία  θα  αναγράφεται
αριθµητικώς  και  ολογράφως.  Σε  περίπτωση  διαφοροποίησης  µεταξύ  της
αναγραφόµενης  τιµής  αριθµητικώς  και  ολογράφως,  λαµβάνεται  υπόψη  η  τιµή
ολογράφως.  ∆ύναται  να  χρησιµοποιηθεί  το  υπόδειγµα  της  προσθήκης  «2»  του
παρόντος παραρτήµατος.

               (2) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
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3. Η οικονοµική προσφορά (τιµή) πρέπει να δοθεί σε Ευρώ χωρίς όρο αναπρο-
σαρµογής, αναθεώρησης ή αυξοµείωσής της. Η τιµή επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3,6%.

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

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

6. Οι προσφορές πρέπει:

α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

β. Να  µη  φέρουν  παράτυπες  διορθώσεις,  σβησίµατα,  διαγραφές,

προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να

είναι  καθαρογραµµένη  και  µονογραµµένη  από  τον  προσφέροντα,  η  δε  αρµόδια

επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες,

κλπ.  και  γενικά  θα  επιβεβαιώνει  ότι  αυτές  έγιναν  πριν  την  αποσφράγιση  της

προσφοράς.

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

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

δ. Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίµησης  ή  είναι  υπό

αίρεση,  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  µετά  από  γνωµοδότηση  της  επιτροπής

διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισµού.

ε. Ως  απαράδεκτες  απορρίπτονται,  επίσης,  οι  προσφορές  που

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

7. Σε  περίπτωση µη  υποβολής  των  αναφερόµενων  πιο  πάνω δικαιολογητικών  

σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις παρ.2,3,4,6 του παρόντος άρθρου,    η προσφορά  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 5
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Ανάδειξη Πλειοδότη

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

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

β. Ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής ως προς τη νοµιµότητα και την
πληρότητα τους, σύµφωνα µε τους όρους και της ειδικές διατάξεις της παρούσας.
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γ. Ο διαγωνισµός  δύναται  να  συνεχιστεί  µε  προφορικές  προσφορές,  από
τους συµµετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά,  µέχρι
την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του
ενός πλειοδότες, η παροχή υπηρεσιών θα διατεθεί ισοµερώς στους πλειοδότες.

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

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

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

4. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον Ν.4412/16, η κατακύρωση θα γίνει
στον/στους εργολήπτες µε την υψηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές
θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους
της διακήρυξης. 

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

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

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

Άρθρο 6
Επιλογή Πλειοδότη -Σύµβαση

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

2. Αν  ο  διαγωνισµός  ακυρωθεί  ή  για  οποιονδήποτε  λόγο  δεν  εγκριθεί  το

αποτέλεσµα του, τότε όσοι έλαβαν µέρος, καθώς και ο τελευταίος πλειοδότης δεν  έχουν

καµία απαίτηση και δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζηµίωσης.

3. Οι εργολήπτες υποχρεούνται να αναµένουν την απόφαση κατακύρωσης του
διαγωνισµού από το ∆Σ/ΜΤΑ επί εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα διενέργειας ή για
άλλους δύο (2) µήνες κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Υπηρεσία, οπότε µπορούν

να αιτηθούν την απαλλαγή από κάθε υποχρέωση τους, χωρίς άλλη απαίτηση αυτών
έναντι του ΜΤΑ σε σχέση µε την προσφορά τους.

4. Η σύµβαση θα καταρτισθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την κατακύρωση των

αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού  σύµφωνα  µε  το  υπόδειγµα  της  παρούσας
διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που
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επισυνάπτεται  στη  διακήρυξη,  ούτε  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  τροποποίηση  ή
συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.

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

Άρθρο 7
Ενστάσεις- Προσφυγές

1.  Ένσταση  επιτρέπεται  κατά  της  ∆ιακήρυξης  καθώς  και  κατά  πράξης  της
αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται
για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές.

2.   Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία
άσκησής της είναι πέντε (5)  ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.

3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,  η οποία
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης.

4.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης,  η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις
εκατό  (1%) επί  της  εκτιµώµενης  αξίας  της  σύµβασης. Το  παράβολο  αυτό αποτελεί
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άρθρο8
Εγγυήσεις

         1.  Κάθε  έγγραφη  προσφορά  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση
συµµετοχής, η οποία θα καλύπτει  τουλάχιστον το 5% της προσφερόµενης σε αυτήν
τιµής και θα συµπληρωθεί αναλόγως µετά την κατάληξη των προφορικών προσφορών
και πριν την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, ώστε να καλύπτει το ανωτέρω ποσοστό.

        2.   Εναλλακτικά δύναται να καταθέσει το ισόποσο:

α. Με µετρητά ή επιταγή στην Κεντρική ∆ιαχείριση Χρηµατικού της 111Π.Μ..

    β. Με  έµβασµα  στον  Τραπεζικό  λογαριασµό  που  τηρεί  η  Μονάδα  στην
Τράπεζα της 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  προσφορών  ενώσεων  προµηθευτών  ή



B-12

κοινοπραξιών,  οι  εγγυήσεις  περιλαµβάνουν  και  τον όρο  ότι  η  εγγύηση καλύπτει  τις
υποχρεώσεις  όλων  των  µελών  της  ένωσης  ή  της  κοινοπραξίας.  Το  ποσό  των
εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις αναδόχου προµηθευτή

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

2. Ο εργολήπτης οφείλει να επικοινωνεί µε το προσωπικό της Μονάδος πριν την
εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και να εξασφαλίζει σχετική άδεια εισόδου από το Γρ.
Ασφαλείας  (τηλ.  2428045005-8)  .Για  την  εξασφάλιση  εισόδου  στη  Μονάδα,  το
προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει : 

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

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

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

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

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

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

5. Επισηµαίνεται  ότι  λόγω  των  προβλεπόµενων  υψηλών  θερµοκρασιών  και
προκειµένου διασφαλιστεί ο κίνδυνος από ενδεχόµενη εκδήλωση πυρκαγιάς ή άλλου
περιστατικού  που  πιθανόν  οχλήσει  το  επιχειρησιακό  έργο  Μονάδος,  ο  εργολήπτης
οφείλει  να προβαίνει  στην αποκοµιδή του χόρτου εντός δέκα (10)  ηµερών από της
ηµέρας κοπής του.

6. Χρόνος έναρξης των εργασιών εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης.

Άρθρο 10
Τρόπος πληρωµής
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1. Ο  πλειοδότης  υποχρεούται  εντός  πέντε  (5)  εργάσιµων  ηµερών  από  την

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης να καταθέσει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό της αξίας του

προς αποκοπή αυτοφυούς χόρτου βάσει της προσφοράς του.

2. Η κατάθεση του ανωτέρω ποσού θα µπορεί να γίνει στην 111ΠΜ προκειµένου
να τα αποδώσει στο ΜΤΑ που είναι ο δικαιούχος αυτών ως εξής:

α. Στο Τµήµα Οικονοµικού της 111ΠΜ µε επιταγή ή µετρητά.

β. Με κατάθεση του ισόποσου στον λογαριασµό που τηρεί η 111ΠΜ στην
Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο  11  
Κήρυξη  Εργολήπτη ως έκπτωτου

Για  κάθε  παράβαση  όρων  της  σύµβασης  και  σε  περίπτωση  που  δεν
συµµορφώνεται  µε  τις  υποδείξεις  και  έγγραφες  παρατηρήσεις  της  111ΠΜ  θα
επιβάλλεται κατάπτωση της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής συµµετοχής υπέρ του
Μετοχικού  Ταµείου  Αεροπορίας  (ΜΤΑ).  Επιπρόσθετα,  υφίσταται  ποινή  κήρυξης
εκπτώτου σε περίπτωση υπαναχώρησης του πλειοδότη. 

Άρθρο 12
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία

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

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

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

γ. Πληµµύρα.

δ. Σεισµός.

ε. Πόλεµος.

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

        2. Επισηµαίνεται  ότι  κανένας  από  τους  ανωτέρω  λόγους  δεν  θα  γίνεται
αποδεκτός εφόσον ο Πλειοδότης προβεί σε ανάλογες εργασίες σε άλλη τοποθεσία.
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Άρθρο  13  
Λοιπές ∆ιατάξεις

1.  Για  ό,τι   δεν  προβλέπεται   σαφώς  από  τους  όρους  της  ∆ιακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16.

2.    Όλοι οι όροι της ∆ιακήρυξης είναι ουσιώδεις.

3. Σε εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.15 του α.ν 1988/1939 και  σύµφωνα µε το
άρθρο  410  επ.  ΑΚ.  τα  εδώ  συµβαλλόµενα  µέρη  συµφωνούν  ότι  ο  διαγωνισµός
πραγµατοποιείται  από  την  111ΠΜ  για  λογαριασµό  του  Μ.Τ.Α.,  αναγνωρίζουν  και
αποδέχονται ότι δικαιούχο του συνολικού ποσού της ανωτέρω αποζηµίωσης είναι το
Νοµικό  Πρόσωπο  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου  µε  την  επωνυµία  «ΜΕΤΟΧΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»  ,  το  οποίο  εδρεύει  στην  Αθήνα  ,  οδός  Ακαδηµίας  αρ.  27  (Α.Φ.Μ.
090016645-∆ΟΥ ∆΄ΑΘΗΝΩΝ).

4. Η  έκταση εκµισθώνεται από το ΜΤΑ για την εφ’ άπαξ κοπή και αποκοµιδή
αυτοφυούς χόρτου, µε δυνατότητα επανάληψης διαδικασίας σε περίπτωση που κριθεί
σκόπιµη και αναγκαία κοπή και αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου για δεύτερη ή τρίτη φορά.

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο

Επγός (Ο) Ιωάννης Κεχρινώτης
Ε.Ο.Υ 111/ΠΜ




