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ΘΕΜΑ: Δαπάνες    Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων  
[Διακήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.23/22)
για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Αποκομιδή Ξυλείας Στρατοπέδου
ΑΤΑ]

ΣΧΕΤ.: α. Φ.800/ΑΔ.4146/Σ.839/24 Νοε 22/Μ.ΑΤΑ/ΤΜ.ΥΠ./ΓΡ.ΣΥΝΤ.
β.  ΣΗΜΑ   R  200950  Z  /  DEK   22/  MTA  

        1.     Έχοντας υπόψη:

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

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

γ. Τις  διατάξεις  του  ν.δ.  721/70  περί  «Οικονομικής  Μερίμνης  και
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

δ. Τις διατάξεις του ν.2286/95 περί «Περί Προμηθειών του Δημοσίου
Τομέα και Ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».

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

στ. Τις διατάξεις του ν.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

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

η. Τις  διατάξεις  του  ν.3871/10  (ΦΕΚ  Α’  141/17-8-2010)
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

θ. Τις διατάξεις του ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ι. Τις  διατάξεις  του ν.4152/13  (ΦΕΚ Α’  107/09-05-13)  «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί
της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7
της  16ης  Φεβρουαρίου  2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  στις
εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.

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

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

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

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

  ιε. Τις διατάξεις του π.δ. 715/79 «Περί προμηθειών, μισθώσεων και
εκμισθώσεων  εν  γένει,  αγορών  ή  εκποιήσεων  ακινήτων,  εκποιήσεων  κινητών
πραγμάτων ως και εκτέλεσης εργασιών, υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ)». 

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

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

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

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

κ. Το (α) σχετικό, με το οποίο η Μ.ΑΤΑ μας γνώρισε την εκτιμώμενη
ποσότητα της προς αποκομιδή ξυλείας σε Χ.Κ.Μ (Χωρικά Κυβικά Μέτρα).
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κα. Το  (β)  σχετικό,  με  το  οποίο  εγκρίθηκε  η  Αποκομιδή  Ξυλείας
Πεύκου  περίπου 160 Χ.Κ.Μ.  από το  Στρατοπέδου ΑΤΑ,  σύμφωνα με  την  υπ΄
αριθμ. 24/13-12-22 Συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΑ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

2. Πρόχειρο  Πλειοδοτικό  διαγωνισμό,  με  γραπτές  ενσφράγιστες
προσφορές,  οι   οποίες  θα  συνεχιστούν  με  προφορικές  στα  Γραφεία  του  Τμ.
Προμηθειών της  ΔΟΥ Α/Β  ΛΑΡΙΣΑΣ  με  κριτήριο  κατακύρωσης την  υψηλότερη
προσφερόμενη τιμή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την άπαξ αποκομιδή ξυλείας
δέντρων (σε ποσοστό 100% πεύκο) που βρίσκονται στο χώρο του Στρατοπέδου
του ΑΤΑ, με τιμή εκκίνησης τέσσερα ευρώ (4,00€) ανά Χ.Κ.Μ. Η ποσότητα ξυλείας
εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 160 Χ.Κ.Μ συνολικά. 

 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΟΥ Α/Β
ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρμα Αγιάς, Τ.Κ. 41336) την Τετάρτη 11
Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.  

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

α. Την αποστολή  τους  στην  ανωτέρω διεύθυνση,  ταχυδρομικά,  με
συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη
όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την Τρίτη 10
Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής,
η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν.

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

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

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

7. Για  την  είσοδο  στη  ΔΟΥ  Α/Β  ΛΑΡΙΣΑΣ  απαιτείται  η  έκδοση  άδειας
εισόδου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο Γραφείο Ασφαλείας της
110ΠΜ  (τηλ.  2410.515008),  τουλάχιστον  μία  (1)  ημέρα  νωρίτερα,  από  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Η  παρούσα  διακήρυξη,  στο  σύνολό  της,  διατίθεται  σε  ηλεκτρονική
μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www  .  haf  .  gr  )
και το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο διαδίκτυο.
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      9. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  για  πληροφορίες  που
αφορούν στο διαγωνισμό, ως ακολούθως: 

α. Οικονομικής  φύσεως:  Τμήμα  Προμηθειών  ΔΟΥ  Α/Β  ΛΑΡΙΣΑΣ,
τηλ.: 2410.515475 - 76 [αρμόδιοι: Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου & Υπσγός (Ο)
Αλέξανδρος Ουγιάρος]. 

β. Τεχνικής φύσεως ή δήλωση επιθυμίας επίσκεψης στους χώρους
του  Στρατοπέδου  του  ΑΤΑ  για  την  εξέταση  της  προς  αποκομιδή  ξυλείας  :
Μ.ΑΤΑ/Σμήνος  Συντήρησης  Εγκαταστάσεων,  τηλ.:   2410.512832  [αρμόδιος:
Ασμίας (ΤΣΕ) Ευάγγελος - Παρασκευάς Σπανός].

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Κουρουμάνης
Επιτελάρχης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Β» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΓΣΜΟΥ 

«Γ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΑΤΑ/Γ3

ΜΤΑ

M.ΑΤΑ

ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΤΜ.ΟΙΚ.
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                            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ                           ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φ.831/9083/Σ.2258/21-12-22 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ
Ανάδειξη πλειοδότη για τη αποκομιδή Ξυλείας

Στρατοπέδου ΑΤΑ έναντι μισθώματος
(σε ποσοστό 100% πεύκο)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Μ.ΑΤΑ
(Για Λογαριασμό του ΜΤΑ)

CPV
03400000-4

(δασοκομικά & υλοτομικά προϊόντα)

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Τέσσερα Ευρώ (4,00€) ανά Χ.Κ.Μ ξυλείας.
Ο Διαγωνισμός θα συνεχισθεί με κατάθεση

προφορικών προσφορών αυξημένες κατά 2% από
την προηγούμενη μεγαλύτερη προσφορά.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Κατόπιν συμφωνίας με την Μονάδα και όχι άνω
των δύο (2) μηνών, από την υπογραφή της

σχετικής σύμβασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή από την
αντίστοιχη τιμή εκκίνησης.

 Έγκριση Επί των Αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού την έχει το Δ.Σ. του ΜΤΑ

ΤΟΠΟΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Μ.ΑΤΑ

( Στρατόπεδο ΑΤΑ, Αγιάς με Ηρώων Πολυτεχνείου,
Λάρισα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως κύριο σώμα Διακήρυξης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού.

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

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

Αντισμήναρχος (Ο) Απόστολος Μέκκας
Διευθυντής
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
         ΑΔΑΜ: 

ΑΔΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ                          ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φ.831/9083/2288/21-12-22 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1  ο  
Αντικείμενο Διαγωνισμού

1. Οι  παρόντες  όροι  συμφωνιών  αφορούν  την  αποκομιδή  ξυλείας  (σε
ποσοστό  100%  πεύκο)  που  βρίσκονται  στο  Στρατόπεδο  του  ΑΤΑ,  η  οποία
εκτιμάται σε 160 (εκατόν εξήντα) χωρικά κυβικά μέτρα περίπου.

2. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται τέσσερα ευρώ (4,00€) ανά Χ.Κ.Μ ξυλείας. Η
αποκομιδή θα πραγματοποιείται σε ώρες και ημέρες που θα ορίζουν τα αρμόδια
όργανα της Μ.ΑΤΑ από εργατικό δυναμικό και μέσα του πλειοδότη.

Άρθρο 2  ο  
Διεξαγωγή  Διαγωνισμού – Κριτήριο Κατακύρωσης

1. Ο  Διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  την  11η Ιανουαρίου  2023  ημέρα
Τετάρτη  και  ώρα   10:00π.μ. ως  Πρόχειρος  Πλειοδοτικός  με  σφραγισμένες
προσφορές,  ο  οποίος  θα  συνεχιστεί  με  προφορικές  προσφορές  των
διαγωνιζομένων στα Γραφεία του Τμ. Προμηθειών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ενώπιον
της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών.

2. Ως  κριτήριο  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  ορίζεται  η  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την άπαξ
αποκομιδή της ξυλείας στο σύνολό της.

Άρθρο 3  ο  
Επανάληψη Διαγωνισμού

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν
ασύμφορα  για  την  Υπηρεσία  ή  αποβεί  άκαρπος  λόγω  μη  προσέλευσης
ενδιαφερομένων,  ο  διαγωνισμός  ματαιώνεται  άμεσα.  Τα  αποτελέσματα  του
διαγωνισμού  θα  γνωστοποιηθούν  στο  ΜΤΑ  με  πρακτικό  για  λήψη  σχετικής
απόφασης.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια Αποκομιδής Ξυλείας

1. Η χρονική διάρκεια  της Αποκομιδής της ξυλείας,  θα αρχίζει  από την
επομένη υπογραφής της σύμβασης και απαιτείται να ολοκληρωθεί εντός δύο (2)
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μήνες (έως γίνει η τελική αποκομιδή ξυλείας).

2. Σιωπηρή αποκομιδή εκ νέου απαγορεύεται.

Άρθρο 5  ο  
Δικαίωμα  Συμμετοχής

1. Στο  διαγωνισμό  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  φυσικά  και  νομικά
πρόσωπα, που ασκούν το γεωργικό ή άλλο επάγγελμα ή δραστηριότητα που να
έχει σχέση με αυτό, εφ' όσον δεν έχουν αποκλειστεί με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας ή άλλων οργάνων της ιεραρχίας των ενόπλων δυνάμεων, από
αυτόν εξουσιοδοτημένα ή άλλων αρμοδίων Κρατικών Αρχών. 

 2. Τα διαγωνιζόμενα φυσικά πρόσωπα, μαζί με την προσφορά τους, θα
πρέπει να καταθέτουν στην επιτροπή του διαγωνισμού και υπεύθυνη δήλωση, με
την οποία να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους.

3. Τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή, μαζί με την προσφορά τους, αλλά σε ξε-
χωριστό φάκελο και:

   α.  Αντίγραφο του καταστατικού τους.

   β. Αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικών συνεδρίασης του αρμοδίου
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.

4. Οι  όροι  «συμμετέχων»,  «προσφέρων»,  «οικονομικός  φορέας»  και
«πλειοδότης»  αφορούν όλες  τις  προαναφερθείσες   στην  ανωτέρω παράγραφο
κατηγορίες.

5. Οι τυχόν αντιπρόσωποι των πλειοδοτών πρέπει μαζί με την προσφορά
να  καταθέτουν  και  σχετική  εξουσιοδοτική  επιστολή  του  αντιπροσωπευόμενου,
νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει
χωρίς αμφιβολία η παροχή της εξουσιοδότησης.

Άρθρο 6  ο  
Προσφορές 

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

2. Ο  φάκελος  της  προσφοράς  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  αναγράφει
εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του συμμετέχοντα και να γράφει
ευκρινώς τις ενδείξεις:
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α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (με κεφαλαία γράμματα)

β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.23/22

γ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΑΞ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΤΑ

δ. Την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, υπό μορφή οδηγίας (Προς
την ΔΟΥ Α/Β Λάρισας)

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

στ. Τα στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία – διεύθυνση – στοιχεία
επικοινωνίας κλπ)

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

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 93, παρ. β)  εδάφιο αα) του ν.4412/2016,
ως το υπόδειγµα της Προσθήκης «1» 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 και την ιδιότητά
του.

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

α/ 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β/   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
του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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/ Δεν τελεί σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

ε/    Είναι      εγγεγραµµένος     στο      οικείο
Επιµελητήριο  (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 75 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ/ Να   δηλώνει   ότι   μέχρι   την   ηµέρα   υποβολής
της προσφοράς του διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς
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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.δ.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  των Γενικών και Ειδικών 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» σε ευρώ
(σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «2» του Παρόντος) μέσα στον κυρίως
φάκελο με:

(1) Την προσφερόμενη τιμή (αγοράς ξύλου)  σε  ευρώ και  σε
μονάδα  μέτρησης  χωρικού  κυβικού  μέτρου   (ΧΚΒ)  η  οποία  θα  αναγράφεται
αριθμητικώς  και  ολογράφως.  Σε  περίπτωση  διαφοροποίησης  μεταξύ  της
αναγραφόμενης  τιμής  αριθμητικώς  και  ολογράφως,  λαμβάνεται  υπόψη  η  τιμή
ολογράφως.  Επίσης,  στην  τιμή  περιλαμβάνονται  τα  έξοδα φορτοεκφόρτωσης –
ζυγιστικά.

        (2) Το  χρόνο  ισχύος  της  προσφοράς,  με  χρόνο  ισχύος
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών και με δυνατότητα παράτασης, εφόσον
τούτο αιτηθεί από την Υπηρεσία. 

(3) Δήλωση για το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.

(4) Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί χωρίς όρο αναπροσαρμογής,
αναθεώρησης ή αυξομείωσής της.

ε. Εγγύησης συμμετοχής, η οποία να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής προσφερόμενης τιμής και για το σύνολο της
εκποιούμενης ποσότητας.

(1) Υπό μορφή:

(α) εγγυητικής  επιστολής  αναγνωρισμένης  από  την
Τράπεζα της Ελλάδος ή
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(β) γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή

(γ) γραμμάτιο  είσπραξης  της  διαχείρισης  Χρηματικού της  ΔΟΥ
Α/Β Λάρισας (με κατάθεση μετρητών στην Δ.Χ. πριν την έναρξη της διαγωνιστικής
διαδικασίας).

(2) Μετρητά  κατά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  και  ενώπιον  της
επιτροπής διενέργειας δεν γίνονται αποδεκτά.

(3) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία
λήξης,  αλλά  να  ισχύει  μέχρι  της  επιστροφής  της.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  η
ημερομηνία λήξης πρέπει να καλύπτει χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
πέραν  του  χρόνου  λήξης  προσφοράς  του  πλειοδότη.  Διατύπωση  ή  όρος
περιλαμβανόμενος  στην  εγγυητική  αντίθετος  προς  τα  ανωτέρω  καθιστά  την
προσφορά  του  πλειοδότη  απορριπτέα  με  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  του
διαγωνισμού.

(4) Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  επιστρέφονται  στους  προσφέροντες
αμέσως  μετά  τη  λήψη  της  οριστικής  απόφασης  του  αρμόδιου  οργάνου  (κατά
περίπτωση Δ.Σ./ΜΤΑ, ΥΕΘΑ κλπ) για τα αποτελέσματα  του διαγωνισμού και την
υπογραφή σύμβασης από τον πλειοδότη.

4. Προσφορές περιερχόμενες στην επιτροπή μετά την έναρξη του διαγωνι-
σμού δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα.

5. Οι  προσφορές  ισχύουν  μέχρι  να  ληφθεί  απόφαση  επί  των  αποτελε-
σμάτων του διαγωνισμού, η οποία παρέχεται κατά περίπτωση είτε από το Δ.Σ./
ΜΤΑ είτε από τον ΥΕΘΑ ή ΥΦΕΘΑ ή άλλο υπ' αυτών εξουσιοδοτημένο όργανο της
ιεραρχίας  των  ενόπλων  δυνάμεων.  Η  ισχύς  της  προσφοράς  παύει  μετά  την
παρέλευση 120 ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού, εάν ο πλειοδότης δεν
παρατείνει εγγράφως την ισχύ αυτής, για χρόνο μεγαλύτερο του ανωτέρω.

6. Οι προσφορές πρέπει:

α. Να  μη  φέρουν  παράτυπες  διορθώσεις,  σβησίματα,  διαγραφές
προσθήκες κλπ, που να είναι δυνατόν να θέσουν υπό αμφιβολία όρους, τιμές ή
την  ταυτότητα  του  πλειοδότη.  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.

β. Να  αναγράφουν  με  ευκρίνεια,  ολογράφως  και  αριθμητικώς  το
προσφερόμενο συνολικό μίσθωμα.

γ. Να αναγράφουν με ευκρίνεια το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία
του  πλειοδότη,  την  ακριβή  διεύθυνση  της  κατοικίας  του  καταστήματος  ή  των
γραφείων  του  (κατά  περίπτωση),  το  τηλέφωνο και  τα  στοιχεία  ταυτότητάς  του
(προκειμένου περί νομικών προσώπων τα στοιχεία ταυτότητάς του ή των εξου-
σιοδοτημένων φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό).

δ. Να μην περιέχει αιρέσεις, όρους ασαφείς ή διφορούμενους ή μη
σύμφωνους με τους παρόντες όρους συμφωνιών.

ε. Να αναφέρουν  επί  λέξει:  "Λάβαμε  γνώση  των  γενικών  και
ειδι  κών όρων συμφωνιών και της Διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόμαστε  
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πλήρως  και  ανεπιφύλακτα,  όπως  και  τις  διατάξεις  που  διέπουν  τους
δημόσιους δια  γωνισμούς".  

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

8. Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό
αίρεση,  απορρίπτεται  ως απαράδεκτη,  μετά  από γνωμοδότηση  της  Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Ως  απαράδεκτες  απορρίπτονται,  επίσης,  οι  προσφορές  που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης.

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  των  αναφερόμενων  πιο  πάνω  δικαιολογητικών
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις παρ.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του παρόντος
άρθρου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 7  ο  
Έλεγχος Προσφορών – Ενστάσεις

1. Κατά  την  ορισθείσα  ημέρα  και  ώρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  η
επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση της, παραλαμβάνει τους φακέλους προσφορών
των  πλειοδοτών  και  αφού  αριθμήσει  και  μονογράψει  τις  προσφορές  με  τα
συνοδευόμενα  αυτές  έγγραφα,  τις  καταχωρεί  σε  πρακτικό  διαγωνισμού,  κατά
σειρά παραλαβής.

2. Προσφορά που δεν εκπληρώνει τους όρους συμφωνιών ή περιέχει όρο
αντίθετο προς αυτούς ή δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά απορρίπτεται.

3. Προσφορά περιέχουσα,  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής,  επουσιώδεις
παρεκκλίσεις  από  τους  όρους  συμφωνιών  γίνεται  αποδεκτή,  μετά  από
αιτιολογημένη έκθεση της επιτροπής.

4. Η επιτροπή ανακοινώνει, στους παρευρισκομένους κατά την διενέργεια
του διαγωνισμού πλειοδότες,  τις  τιμές και  τους όρους των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό.  

5. Μετά  την  ανακοίνωση  των  γραπτών  προσφορών  και  επί  του  ιδίου
πρακτικού,  καταχωρούνται  με  την  ίδια  σειρά  οι  προφορικές  προσφορές  των
διαγωνιζομένων και μόνον αυτών που έχουν καταθέσει έγγραφες προσφορές. Εάν
κάποιος  από  τους  διαγωνιζόμενους  δεν  επιθυμεί  να  συνεχίσει  με  προφορικές
προσφορές,  το  δηλώνει  ενυπόγραφα  στο  πρακτικό  του  διαγωνισμού  ή
βεβαιώνεται από την επιτροπή του διαγωνισμού, είτε επί του πρακτικού, είτε με
ειδική έκθεση της.

6. Η προφορική προσφορά γίνεται δεκτή, εφ' όσον είναι τουλάχιστον δύο
τοις εκατό (2%) ανώτερη, από την προηγούμενη μεγαλύτερη προσφορά.

7. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη ή της
νομιμότητας  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  μπορεί  να  υποβληθεί  ένσταση.
Δικαίωμα ένστασης έχουν μόνον οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Οι ενστάσεις
υποβάλλονται, εγγράφως, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, προς την επιτροπή
που  διενεργεί  αυτόν  και  η  οποία  αποφασίζει  επ'  αυτών  αμετάκλητα,  με
αιτιολογημένη απόφαση της, την οποία καταχωρεί στο πρακτικό του διαγωνισμού
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ή  συντάσσει  ειδική  για  τούτο  έκθεση,  χωρίς  ν'  αναβληθεί  ή  να  διακοπεί  η
διενέργεια του διαγωνισμού.

8. Κάθε  έγγραφη  ή  προφορική  προσφορά  είναι  υποχρεωτική  για  τον
πλειοδότη,  η  υποχρέωση δε  αυτή μεταβαίνει  διαδοχικά  από τον πρώτο στους
επόμενους (πλειοδότες) και τελικά βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Άρθρο 8  ο  
Αποκλεισμός Πλειοδότη από Διαγωνισμούς του ΜΤΑ

1. Το  Δ.Σ./ΜΤΑ  μετά  από  αιτιολογημένη  Απόφαση  του  και  κατόπιν
σχετικής εισήγησης από τη Διεύθυνση, που πρέπει να εγκριθεί από τον ΥΕΘΑ ή
άλλο  από  αυτόν  εξουσιοδοτημένο  όργανο  της  ιεραρχίας,  μπορεί  ν'  αποκλείει
προσωρινά  ή  μόνιμα  από  τους  διαγωνισμούς  του  ΜΤΑ  (φυσικά  ή  νομικά)
πρόσωπα, τα οποία δεν εξεπλήρωσαν τις προς το Ταμείο υποχρεώσεις τους ή
έδειξαν δυστροπία ή αποδεδειγμένα είναι κακής πίστεως.

2. Εντός  δέκα  πέντε  (15)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  επίδοσης  της
ανωτέρω  Απόφασης  στον  αποκλειόμενο,  αυτός  έχει  το  δικαίωμα  να  υποβάλει
εγγράφως ένσταση, επί της οποίας κρίνει και αποφασίζει ο ΥΕΘΑ.

Άρθρο 9  ο  
Αντιπροσφορές

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 10  ο  
Κατακύρωση Διαγωνισμού - Γνωστοποίηση Κατακυρωτικής Απόφασης

 1. Η  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  γίνεται  με
Απόφαση του Δ.Σ./ΜΤΑ στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή
για  το  σύνολο  της  ξυλείας  και  κατόπιν  σχετικής  εισηγήσεως της  Επιτροπής,  η
οποία,  εφ'  όσον  απαιτείται  (ανάλογα  με  τις  υπάρχουσες  εξουσιοδοτήσεις),
εγκρίνεται από τον ΥΕΘΑ ή ΥΦΕΘΑ ή άλλο από αυτούς εξουσιοδοτημένο όργανο
της ιεραρχίας των ενόπλων δυνάμεων.

2. Το Δ.Σ./ΜΤΑ μπορεί με αιτιολογημένη Απόφαση του να μην αποδεχθεί
το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, εάν κρίνει  αυτό ασύμφορο για το Ταμείο ή ν'
αποφασίσει  με  ειδικά  αιτιολογημένη  Απόφαση  του  την  κατακύρωση  ή  όχι  στο
όνομα του τελευταίου πλειοδότη ή και ν' ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό.

3. Σε  περίπτωση  που  δύο  ή  περισσότεροι  πλειοδότες  προσέφεραν  το
αυτό μίσθωμα, το ΔΣ/ΜΤΑ με αιτιολογημένη Απόφασή του, κατακυρώνει το δια-
γωνισμό  στο  όνομα του  πλειοδότη  εκείνου  που  συγκεντρώνει  τα  περισσότερα
ουσιαστικά προσόντα,  εάν δε  οι  πλειοδότες παρουσιάζουν τα αυτά ουσιαστικά
προσόντα,  η  κατακύρωση  γίνεται  με  κλήρωση  που  ενεργείται  από  το  ΔΣ,  σε
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δημόσια συνεδρίαση του. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις κανένα
δικαίωμα αποζημίωσης δεν δημιουργείται υπέρ αυτών που δεν προκρίθηκαν.

4. Οι  πλειοδότες  υποχρεούνται  ν'  αναμένουν  την  κατά  τα  ανωτέρω
Απόφαση και  έγκριση  της  κατακύρωσης  των αποτελεσμάτων του  διαγωνισμού
μέχρι της ημερομηνίας που λήγει η προσφορά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ.4 του Άρθρου 5 των παρόντων όρων. Μετά από την ημερομηνία αυτή,
μπορούν  να  ζητήσουν  εγγράφως  να  απαλλαγούν  από  κάθε  υποχρέωση  στο
διαγωνισμό, χωρίς καμία άλλη απαίτηση, έναντι του ΜΤΑ, που να έχει σχέση με
την υπ' όψη προσφορά.

5. Η  γνωστοποίηση  προς  τον  προκριθέντα  πλειοδότη,  της  περί  κατα-
κύρωσης  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  Απόφασης,  γίνεται  με  "επί
αποδείξει" έγγραφο του Μ.Τ.Α, με το οποίο αυτός καλείται εντός δέκα πέντε (15)
ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. 

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγω, ο πλειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός,  δεν  προσέλθει  μέσα  στην,  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο,
ταχθείσα προθεσμία,  να υπογράψει την σύμβαση μίσθωσης, χωρίς  καμιά άλλη
ειδοποίηση, το Δ.Σ./ΜΤΑ και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Μονάδος, κηρύσσει
αυτόν έκπτωτο του διαγωνισμού και επιβάλει τις αναφερόμενες στο Άρθρο 21 των
παρόντων όρων, κυρώσεις.

7. Η  γνωστοποίηση  της,  περί  κατακύρωσης  των  αποτελεσμάτων  του
διαγωνισμού,  Απόφασης,  όπως  και  κάθε  άλλο  έγγραφο  προς  τον  πλειοδότη,
θεωρείται  ότι  έγινε  νόμιμα,  εάν  δεν καταστεί  δυνατή η  επίδοσή τους στον ίδιο
προσωπικά, εάν αυτά επιδοθούν σε μέλος της οικογένειας του ή στον αντίκλητό
του  ή  εάν  τοιχοκολληθούν  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  που  διενήργησε  το
διαγωνισμό ή στην διεύθυνση που δήλωσε στην προσφορά του. Η τοιχοκόλληση
διενεργείται  από υπηρεσιακά όργανα,  ενώπιον  δύο μαρτύρων και  συντάσσεται
σχετική έκθεση, η οποία αποτελεί  πλήρες αποδεικτικό στοιχείο παραλαβής του
εγγράφου.

Άρθρο 11  ο  
Τύπος Σύμβασης

Η σύμβαση καταρτίζεται πάντοτε εγγράφως, απαγορεύεται δε η σιωπηρά
τροποποίηση των όρων της αποκομιδής, με χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών
έως την τελική αποκομιδή της ξυλείας και την ασφαλή μεταφορά της.

                                                  Άρθρο 12  ο  
Τρόπος και Χρόνος Καταβολής Μισθώματος - Συνέπειες Καθυστέρησης

Καταβολής

1. Η  προσφερόμενη  τιμή  υπολογίζεται  για  το  σύνολο  της
προαναφερθείσας ξυλείας που θα υποδειχτούν από αρμόδια άτομα της Μ.ΑΤΑ.

2. Καθυστέρηση καταβολής της ή οποιασδήποτε δαπάνης ή αποζημίωσης
παρέχει  το  δικαίωμα  στον  εκμισθωτή,  χωρίς  άλλη  διατύπωση  (έγγραφη
ειδοποίηση ή έστω και απλή προφορική ενημέρωση του μισθωτή), να βεβαιώσει
σε βάρος του πλειοδότη το ποσό της πλειοδοσίας, δαπάνης ή αποζημίωσης κ.λ.π.
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μετά  των  νομίμων  τόκων  και  λοιπών  επιβαρύνσεων  και  το  σύνολο  αυτών  να
εισπράξει από την εγγύηση που θα έχει καταθέσει ο πλειοδότης στον εκμισθωτή.

3. Άρνηση του Πλειοδότη ν' αντικαταστήσει την εκπεσθείσα εγγύηση και
να καταβάλλει  τυχόν απαίτηση του εκμισθωτή που δεν καλύφθηκαν απ' αυτές,
καθιστά  αυτόν έκπτωτο του αντικειμένου του διαγωνισμού και  επιβάλλονται  σε
βάρος του οι προβλεπόμενες από την σύμβαση κυρώσεις.

4. Πληρωμές του μισθωτή έναντι  των οφειλών του,  θα καλύπτουν κατά
σειρά:

α. Έξοδα

β.  Τόκους μετά των νομίμων επιβαρύνσεων

         γ. Κεφάλαιο  (μισθώματα)  δαπάνες  ή  αποζημιώσεις,  αρχίζοντας
πάντοτε από τις παλαιότερες χρονικά οφειλές ή από αυτές που παρουσιάζουν
μικρότερη ασφάλεια για τον εκμισθωτή.

                                                Άρθρο 13  ο  
Καταμέτρηση Ξυλείας - Εγκατάσταση Πλειοδότη

1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να προσδιορίσει, κατά την εγκατάσταση του
πλειοδότη,  την  προς  αποκομιδή  ξυλεία.  Για  αυτό  το  λόγο  η  Μονάδα  (Μ.ΑΤΑ)
συγκροτεί τριμελή επιτροπή, η οποία:

        α. Προσδιορίζει την προς αποκομιδή ξυλεία του Στρατοπέδου ΑΤΑ
και τα υποδεικνύει στο πλειοδότη, όπως και τους τυχόν κινδύνους που μπορούν
να προκύψουν κατά τις εργασίες αποκομιδής. 

β.  Καταμετρά  την  αντίστοιχη  ξυλεία,  παρουσία  του  Πλειοδότη  και
εγκαθιστά αυτόν στους χώρους της Μονάδος, συντάσσοντας για τούτο σχετικό
πρωτόκολλο.

2. Τα ανωτέρω συντάσσονται σε σχετικό πρωτόκολλο σε τρία (3) αντίτυπα
και  υπογράφονται  όλα  από  την  επιτροπή  και  το  Πλειοδότη.  Από  τα  τρία  (3)
αντίτυπα του πρωτοκόλλου λαμβάνουν από ένα ο εκμισθωτής, ο Πλειοδότης και η
Μονάδα.

3. Ο Πλειοδότης δεν έχει  το δικαίωμα ανταλλαγής της ξυλείας με  άλλα
δέντρα του Στρατοπέδου πέραν αυτής που του υποδείχτηκε από την αντίστοιχη
επιτροπή  και  έχει  την  υποχρέωση  της  άμεσης  αποκομιδής  ολόκληρης  της
πλειοδοτικής εκτιμώμενης ποσότητας.

4. Εάν  κατά  το  χρόνο  της  αποκομιδής  της  ξυλείας,  υπάρξει  και  άλλη
διαθέσιμη απαίτηση από την  Μονάδα,  πλέον αυτής  που έχει  πλειοδοτηθεί,  θα
δύναται, εφ' όσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, να διατεθεί και αυτή
στο πλειοδότη, με τους ίδιους όρους και τιμές, καταβάλλοντας την πλειοδοτική τιμή
που της αντιστοιχεί, κατόπιν και σύμφωνης γνώμης του ΜΤΑ.
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Άρθρο  14  ο  
Περιορισμός Αποκομιδής Ξυλείας - Λύση Σύμβασης

1. Ο εκμισθωτής με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΑ, έχει
το δικαίωμα να λύνει μονομερώς και αμέσως την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε
πριν από τη λήξη της ή να περιορίζει μονομερώς την ποσότητα της εκποιούμενης
ξυλείας, εάν:

α. Λόγοι Εθνικού συμφέροντος επιβάλλουν τούτο.

β. Η Μονάδα ή αρμόδιοι φορείς της ΠΑ ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας
έχουν ανάγκη του συνόλου ή τμήματος της εκποιούμενης ξυλείας.

            γ. Λόγοι που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων ή εδάφους, το
υπαγορεύουν.

             δ. Για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύθηκε η αποκομιδή της ξυλείας.

2. Εάν  η  προς  αποκομιδή  ξυλεία  περιοριστεί  πέρα  από  το  50%  της
αρχικής  ποσότητας,  ο  Πλειοδότης,  εντός  30  ημερών  από  την  προς  αυτόν
γνωστοποίηση του περιορισμού, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφ' όσον η
εκμετάλλευση της υπόλοιπης ξυλείας είναι γι' αυτόν ασύμφορη.   

3. Η  καταμέτρηση  τους,  κατά  την  παρ.  1  του  παρόντος  Άρθρου,
αφαιρούμενης ποσότητας ξυλείας γίνεται από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται από
τη Μονάδα ευθύνης του Στρατοπέδου. Κατά την καταμέτρηση παρίσταται  και ο
Πλειοδότης (ή εκπρόσωπος του), ο οποίος και υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο
που θα συντάξει η επιτροπή. Σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας του Πλειοδότη
να παραστεί στην εν λόγω καταμέτρηση ή διαφωνίας του προς τ' αποτελέσματα
αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 των παρόντων
όρων συμφωνιών.

4. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης,  η αποβολή του Πλειοδότη
γίνεται  δια  της  διοικητικής  οδού.  Το  αυτό  ισχύει  και  για  τον  περιορισμό  της
ποσότητας της προς αποκομιδή ξυλείας.

Άρθρο 15  ο     
Γενικές Διατάξεις – Παράδοση Ξυλείας

1. Καμία  εργασία  αποκομιδής  ξυλείας  δεν  θα  γίνεται  πριν  από  την
υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρόντων
Άρθρων.

       2. Η  παραλαβή  της  προς  εκποίηση  ξυλείας  θα  γίνει  με  την  παρουσία
επιτροπής,  με  μεταφορικά  μέσα  και  ανθρώπινο  δυναμικό  του  τελευταίου
πλειοδότη.

       3. Τον  τελευταίο  πλειοδότη  (αγοραστή)  βαραίνουν  τα  έξοδα  της
φορτοεκφόρτωσης  της  ξυλείας  (που  θα  πραγματοποιηθούν  με  μέσα  και
προσωπικό δικό του) και της ζύγισης. Η ζύγιση της παραδιδόμενης ξυλείας θα
πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Λάρισας  με έκδοση αντίστοιχων ζυγολογίων.
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4. Χρόνος ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως εργασιών μέσα σε δύο (2)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

                                                Άρθρο 16  ο  
Χρησιμοποίηση Προσωπικού από τον Μισθωτή

1. Ο Πλειοδότης και το προσωπικό που εκείνος θα χρησιμοποιεί για την
αποκομιδή ξυλείας θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί προηγουμένως με ονομαστικές
άδειες  εισόδου  από  τη  Μονάδα  ώστε  να  έχουν  δικαίωμα  να  εισέρχονται  στο
Στρατόπεδο ήτοι στους χώρους αποκομιδής ξυλείας.

2. Ο  Πλειοδότης  με  τη  συμμετοχή  του  και  μόνο  στον  διαγωνισμό,
αναγνωρίζει το δικαίωμα στην Μονάδα ευθύνης του Στρατοπέδου να προβαίνει
στους απαιτούμενους ελέγχους, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπάρχουσες διαταγές,
προκειμένου  να  χορηγήσει  τις  άδειες  εισόδου  στον  ίδιο  και  στο  απ'  αυτόν
προσλαμβανόμενο προσωπικό.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο χορήγηση αδείας εισόδου στα
συγκεκριμένα πρόσωπα που προσλαμβάνει ο Πλειοδότης για την εκμετάλλευση
της ξυλείας, εναπόκειται στην απόλυτο κρίση της Μονάδας.

4. Ο Πλειοδότης οφείλει ν'  αντικαθιστά με νέα, τα πρόσωπα εκείνα στα
οποία δεν χορηγήθηκε άδεια εισόδου, για τα οποία και πάλι θα αιτείται την σχετική
άδεια για την είσοδό τους στους μισθίους χώρους.

5. Εάν  η  Μονάδα  απορρίπτει  συνεχώς  τις  αιτήσεις  του  Πλειοδότη  και
απαγορεύει  την είσοδο  του εκάστοτε  νεοπροσλαμβανομένου  προσωπικού  από
τον  Πλειοδότη,  τότε  παρέχεται  σ'  αυτόν  το  δικαίωμα  με  αίτησή  του  προς  το
Δ.Σ./Μ.Τ.Α να καταγγείλει την Σύμβαση, εφ' όσον αποδεικνύει ότι, εκ του λόγου
αυτού, είναι αδύνατη η περαιτέρω εκμετάλλευση του μισθίου. Το Δ.Σ./Μ.Τ.Α αφού
εξετάσει  τους  προβαλλόμενους  από  τον  Πλειοδότη  λόγους  και  την  αιτία  της
άρνησης της Μονάδας, κατά τη δίκαιη και  απόλυτη αυτού κρίση, εάν θεωρήσει
αυτούς:

α. Βάσιμους, αποδέχεται την λύση της σύμβασης και στον Πλειοδότη
επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε με την έναρξη των εργασιών,
εκτός  των  νομίμων  επιβαρύνσεων  εκ  χαρτοσήμου  και  ΟΓΑ,  εφ'  όσον  έχουν
κατατεθεί στο Δημόσιο.  

     Καμία άλλη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Πλειοδότης από τη με
τον τρόπο αυτό λύση της σύμβασης.

β. Αβάσιμους,  απορρίπτει  την  αίτηση  του Πλειοδότη  για  λύση της
σύμβασης και εάν δεν προχωρήσει η αποκομιδή της ξυλείας, τούτο θα οφείλεται
σε υπαιτιότητα και μόνον του Πλειοδότη, γι' αυτό και:

                 (1) Καμία ευθύνη δεν φέρει ο εκμισθωτής.

               (2) Καμία επίδραση δεν θα έχει στην εξέλιξη της σύμβασης.

                (3) Άρνηση του Πλειοδότη να συμμορφωθεί  προς τις από την
σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις του, καθιστά αυτόν έκπτωτο της μίσθωσης
με όλες τις σε βάρος του συνέπειες του Άρθρου 20 των παρόντων όρων.
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(4) Κανένα  δικαίωμα  αποζημίωσης  δεν  γεννάται  για  το
πλειοδότη.

4. Ο Πλειοδότης οφείλει να ασφαλίζει με δικές του δαπάνες, το υπ' αυτόν
προσλαμβανόμενο  προσωπικό,  κατά  κινδύνων  από  ατυχήματα,  είναι  δε
υπεύθυνος  αστικά  και  ποινικά  (όπου  κατά  περίπτωση  προβλέπεται)  για
οποιοδήποτε ατύχημα υποστούν ο ίδιος ή το προσωπικό του ή προξενήσουν οι
ίδιοι σε οποιονδήποτε τρίτο.

5. Ο Πλειοδότης είναι επίσης υπεύθυνος για ζημία ή βλάβη που τυχόν θα
προξενήσουν αυτός ή το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα ή τα
υλικά της Μονάδας, του εκμισθωτή ή τρίτου.

6. Ο Πλειοδότης και το απ' αυτόν προσλαμβανόμενο προσωπικό, πρέπει
να συμμορφώνεται αμέσως και αδιαμαρτύρητα στις υποδείξεις των οργάνων της
Μονάδας του Στρατοπέδου, να μην εισέρχεται σε χώρους για τους οποίους δεν
έχει  ειδική  άδεια  εισόδου,  να  μην  περιφέρεται  άσκοπα  στους  χώρους  και  τα
γραφεία των διαφόρων υπηρεσιών του Στρατοπέδου.

7. Παράβαση του όρου αυτού, άρνηση ή δυστροπία συμμόρφωσης στις
υποδείξεις  των  υπηρεσιακών  οργάνων,  θα  έχει  σαν  άμεσο  αποτέλεσμα  την
απαγόρευση  εισόδου  του  ή  των  συγκεκριμένων  προσώπων  στους  χώρους
αποκομιδής, χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα στο Πλειοδότη να επικαλεστεί την
παρ. 3 του παρόντος Άρθρου.

Άρθρο 17  ο  
Εκχώρηση Δικαιωμάτων – Υποχρεώσεων

Ο Πλειοδότης δεν θα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει σε άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο τη μερική ή ολική χρήση το αντικείμενο της Πλειοδοσίας, ούτε να
εκχωρήσει  τα από τους παρόντες όρους συμφωνιών και  την σύμβαση που θα
υπογραφεί, απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

Άρθρο 18  ο  
Ενστάσεις – Προσφυγές

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

2. 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.
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Άρθρο 19  ο     
Αυξομείωση Ποσοτήτων

Κατά την παράδοση της ξυλείας αν παρουσιαστούν διαφορές, ως προς το
βάρος, το ποσό ή  τον όγκο, σε σχέση προς το μνημονευόμενο στη Διακήρυξη και
με βάση το οποίο καθορίστηκε η τιμή πρώτης προσφοράς, τότε ο πλειοδότης  έχει
το δικαίωμα να ζητήσει  να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε αρχικώς (σε
περίπτωση  λιγότερης  ποσότητας  ξυλείας)  ή  έχει  την  υποχρέωση  καταβολής
συμπληρωματικού ποσού ανάλογου της πλεονάζουσας ποσότητας (σε περίπτωση
που  η  ποσότητα  της  ξυλείας  είναι  μεγαλύτερη  της  μνημονευόμενης  στη
διακήρυξη). 

Άρθρο 20  ο     
Ποινικές Ρήτρες - Κήρυξη  Εργολήπτη ως έκπτωτου

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

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

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

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

Άρθρο 21  ο     
Κυρώσεις  Πλειοδότη ως Εκπτώτου

1. Ο πλειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, με βάση  τα άρθρα
203 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και 207 του ν.4412/16, από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε - παρέλαβε
τα συμβατικά αυτά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που
του  δόθηκε.  Η  έκπτωση  επιβάλλεται  με  Απόφαση  του  Δ.Σ./ΜΤΑ  και  κατόπιν
σχετικής εισηγήσεως της Μονάδος η οποία εγκρίνεται από τον  ΥΕΘΑ ή από τα
εξουσιοδοτημένα  από  αυτόν  όργανα  της  διοίκησης.  Στον  πλειοδότη  που
κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του
αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. / Μ.Τ.Α. και εισήγηση
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της  Μονάδος,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Άμεση αποβολή και απαγόρευση εισόδου του στους χώρους του
Στρατοπέδου με απλή, ακόμη και προφορική, εντολή της Διοίκησης της Μονάδος.

β. Άμεση  προκήρυξη  διαγωνισμού  για  την  αποκομιδή  Ξυλείας  ή
ακόμη  και  χωρίς  διαγωνισμό,  απ'  ευθείας  ανάθεση  της  εργασίας  αυτής  σε
πρόσωπο της  εκλογής  του  εκμισθωτή,  εάν  η  τήρηση της  διαδικασίας  και  των
προθεσμιών  του  δημοσίου  διαγωνισμού,  θα  είχε  σαν  συνέπεια  την  απώλεια
μισθωτικής  εργασίας  αποκομιδής  ή  τη  δημιουργία  άλλου  ζημιογόνου  για  τα
συμφέροντα του Μ.Τ.Α γεγονότος που θα κρίνει το ΔΣ του Ταμείου.

    γ. Κατάπτωση   της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της
σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

2. Οι  ανωτέρω  οφειλές  με  Απόφαση  του  Δ.Σ./ΜΤΑ  βεβαιώνονται  και
εισπράττονται με καταστάσεις εισπρακτέων χρεών μέσω Δημοσίου Ταμείου.

3. Κυρώσεις  δεν επιβάλλονται  όταν,  με  απόφαση του  ΔΣ/ΜΤΑ κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  αδυναμίας  εμπρόθεσμης  παραλαβής  των
συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παραλαβής.

4. Επίσης,  δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις  αν  υπάρχει  υπαιτιότητα  της
Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας.

5. Ο  έκπτωτος  Πλειοδότης  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  της  καθ'
οιονδήποτε  τρόπο  γνωστοποίησης  σ'  αυτόν  της  έκπτωσης,  υποχρεούται  να
μεταφέρει εκτός του Στρατοπέδου κάθε υλικό που αποτελεί ιδιοκτησία του (π.χ.
μηχανήματα κ.λ.π.), εκτός εάν αυτά κατασχέθηκαν και πλέον αποτελούν ενέχυρο
του ΜΤΑ.

6. Μετά  την  παραπάνω  προθεσμία  ο  εκμισθωτής  έχει  το  δικαίωμα  ν'
αποβάλει ή διαθέσει ακόμη και να καταστρέψει αυτά, εάν του δημιουργούν κώλυμα
στην περαιτέρω εκμετάλλευση των χώρων ή στην επιχειρησιακή δραστηριότητα
της Μονάδας.

Άρθρο 22  ο      
Αποκλεισμός Πλειοδοτών

Με απόφαση  του  κου  ΥΕΘΑ,  ύστερα  από πρόταση  του  Δ.Σ.  του  Μ.Τ.Α.
μπορεί να αποκλεισθούν προσωρινά ή  μόνιμα των διαγωνισμών του Μ.Τ.Α., όσοι
δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο και αποδεδειγμένα είναι
κακής πίστης πλειοδότες.
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Άρθρο 23  ο     
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία

1. Δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις  στον  Πλειοδότη,  εφόσον  διαπιστωθεί
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία ολοκλήρωσης
των εργασιών αποκομιδής. 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. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων και
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύμβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή
προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

           θ.  Κάθε άλλο γεγονός, που να βεβαιώνεται από αρμόδια Αρχή και
κατά την κρίση του Δ.Σ./Μ.Τ.Α. να επιφέρει αδυναμία εμπρόθεσμης παραλαβής
του υλικού.

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

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

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

5. Επιπλέον,  δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις  αν  υπάρχει  υπαιτιότητα  της
Αναθέτουσας Αρχής για τη μη υπογραφή ή τη μη
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Άρθρο 24  ο     
Εγγυήσεις – Εγγυοδοσία Καλής Εκτέλεσης

1. Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  κατά  την  έννοια  των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να
παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί
παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών και  Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.

        2.     Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο πλειοδότης στον οποίο
θα  κατακυρωθεί  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού,  είναι  υποχρεωμένος  να
καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης,  εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το  5%  της συνολικής συμβατικής αξίας
των ειδών που κατακυρώθηκαν σε αυτόν, όπως ορίζεται στη περ. β παρ.1 του
άρθρου  72  του  ν.4412/16.  Εναλλακτικά  μπορεί  να  κατατεθεί  το  ανωτέρω
αναλογούν  χρηματικό  ποσό  στην   Διαχείριση  Χρηματικού  της  ΔΟΥ  Α/Β
ΛΑΡΙΣΑΣ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) μήνες τουλάχιστον.

3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική
ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή των  συμβατικών ειδών,  την  εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων.

4. Κατά  τα  λοιπά,  ως  προς  ό,τι  αφορά  τις  εγγυήσεις,  ισχύουν  τα
αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/16. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει
να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του ν.
4412/16, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της
προσφοράς.

5. Υπόδειγμα  Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής  Εκτέλεσης  της  Σύμβασης
δίδεται στην Προσθήκη «3» του παρόντος Παραρτήματος.

6. Σε  περίπτωση  μετάθεσης  ή  παράτασης  του  χρόνου  φόρτωσης  –
παράδοσης  των  συμβατικών  ειδών,  ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  παρατείνει
αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει  νέα,
οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος
της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα
ημερομηνία παραλαβής των ειδών.
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Άρθρο 25  ο  
Γενικοί Όροι

1. Ο  Πλειοδότης,  υποχρεούται  κατά  την  αποκομιδή  ξυλείας  να  μην
παρεμποδίζει ή που να μην μπορεί να παρεμποδίσει το έργο των εγκατεστημένων
στο Στρατόπεδο Υπηρεσιών, να συμμορφώνεται αμέσως και χωρίς αντίρρηση στις
εντολές των Υπηρεσιών αυτών και να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας. 

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

α. Στις ζώνες ασφαλείας του Στρατοπέδου.

β. Στους χώρους πυρομαχικών.

γ. Στους λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες
του Στρατοπέδου, χωρίς να έχει ειδική άδεια εισόδου.

3. Παράβαση  του  όρου  αυτού,  που  άπτεται  της  ασφαλείας  του
Στρατοπέδου, επιφέρει την άμεση αποβολή του με απλή και μόνον διαταγή της
Μονάδας ευθύνης του Στρατοπέδου και καθιστά αυτόν έκπτωτο, επιβαλλομένων
των προβλεπομένων κυρώσεων. Η για το λόγω αυτό αποβολή και έκπτωση του
Πλειοδότη, δεν δημιουργεί δικαίωμα, ούτε αντίστοιχο υποχρέωση του εκμισθωτή,
για  αποζημίωσή  του.  Αντίθετα  δημιουργεί  ποινικές  και  αστικές  ευθύνες  και
δικαίωμα αποζημίωσης του εκμισθωτή,  του Δημοσίου ή τρίτων, για ζημίες που
τυχόν υπέστησαν.

4. Αποκλείεται στον τελευταίο πλειοδότη να παραχωρήσει τα δικαιώματα
του και τις υποχρεώσεις του, ολικά ή  μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο. 

5. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ορίζονται
τα δικαστήρια της έδρας της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ, σαν τα μόνα αρμόδια για την
επίλυση αυτής.

6. Κάθε τυχόν αμφισβήτηση επί της σαφής ερμηνείας οιασδήποτε διάταξης
της οικείας διακήρυξης της παρούσας ή  της σύμβασης που θα υπογραφεί,  θα
λύεται, ανέκκλητα, με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ.

7. Συμφωνίες  που  δεν  καλύπτονται  από  τους  όρους  αυτούς  ή  είναι
αντίθετες τους, δεν έχουν καμία αξία.

8. Οι δαπάνες για την αποκομιδή της ξυλείας, δηλαδή για την μεταφορά,
περισυλλογή, ζύγιση κ.λ.π. βαρύνουν μόνο τον τελευταίο πλειοδότη.

9. Ο Πλειοδότης  υποχρεούται  επί  ποινή  αμέσου αποβολής του  από το
Στρατόπεδο να προβεί στην άμεση απομάκρυνση της ξυλείας, που θα μπορούσε ν’
αποτελέσει εστία ανάπτυξης πυρκαγιάς ή θέτει θέματα ασφάλειας του προσωπικού
του Στρατοπέδου.

10. Εάν στο διαγωνισμό καταθέσουν από κοινού προσφορά περισσότερα
του ενός πρόσωπα και ανακηρυχθούν πλειοδότες, η κατακύρωση και η ανάθεση
της εργασίας αποκομιδής γίνεται  στα ονόματα όλων των πλειοδοτών,  οι  οποίοι
πλέον  σαν  «συμμισθωτές»  ευθύνονται  απέναντι  του  εκμισθωτή  «έκαστος  εις
ολόκληρον» για  τις  υποχρεώσεις  που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα
υπογραφεί, παραιτούμενα ρητά από το δικαίωμα της «διζήσεως και διαιρέσεως».
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11. Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  θα  επιλύεται  μετά  από
αίτηση του Πλειοδότη από το Δ.Σ./ΜΤΑ "κατά δικαίαν κρίσιν" και κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Μονάδος. Εάν ο Πλειοδότης δεν ικανοποιηθεί ή δεν συμφωνήσει με
την Απόφαση του ΔΣ, τότε θα μπορεί να προσφύγει,  εάν από την υπάρχουσα
νομοθεσία  προβλέπεται  τέτοια  προσφυγή,  στα  εδρεύοντα  στην  Λάρισα
δικαστήρια,  τα  οποία  ορίζονται  σαν  τα  μόνα  αρμόδια  για  την  επίλυση  κάθε
διαφοράς που τυχόν θα προκύψει στην ερμηνεία ή την εκτέλεση των όρων της
σύμβασης που θα υπογραφεί.

12. Ο Πλειοδότης κατά τις εργασίες αποκομιδής της ξυλείας, υποχρεούται
σε άμεση αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης ή ζημίας που θα προκληθεί κατά ή
από  την  εκτέλεση  της  αποκομιδής  ξυλείας,  στις  εγκαταστάσεις,  στα   κινητά
υπάρχοντα υλικά και μηχανήματα της Υπηρεσίας, στο προσωπικό της Πολεμικής
Αεροπορίας και σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και στο δικό του προσωπικό που
θα χρησιμοποιεί.

13. Στην  περίπτωση  υλικής  ζημίας,  εκτός  από  την  υποχρέωση  του
εργολήπτη για άμεση αποκατάστασή της, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα  να του
επιβάλει πρόστιμο ισόποσο της αξίας της ζημίας.

14. Το  προσωπικό  του  αγοραστή  πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο,  κατά
κινδύνων από ατυχήματα, με δαπάνες και με μέριμνα αυτού.

15. Ο  εργολήπτης  υποχρεούται  να  τηρεί  την  Ελληνική  Νομοθεσία  και
ιδιαίτερα την Εργατική (μισθοί , ασφάλιση, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές,
αποζημιώσεις, φόροι κλπ) και ευθύνεται αποκλειστικά  έναντι των αρμοδίων αρχών
για την τήρηση αυτών και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν απ’
αυτές. Ο εργολήπτης υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το
απ’ αυτόν χρησιμοποιούμενο  προσωπικό  κατά την εκτέλεση του έργου και να
είναι  εφοδιασμένο  με  όλα  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά.   Άτομα  που  δεν
συμπεριλαμβάνονται  στις  καταστάσεις  ασφάλισης  δεν  θα   έχουν  δικαίωμα
εργασίας στους χώρους της Υπηρεσίας.

16. Επίσης ο  αγοραστής ευθύνεται  για κάθε κλοπή, βλάβη,  ή  ζημία που
τυχόν  θα  προξενήσει  αυτός  ή  το  προσωπικό  του  στις  εγκαταστάσεις  ή
μηχανήματα  ή  υλικά  του  Στρατοπέδου  και  των  αποθηκών  Τρίτων,  κατά  τις
εργασίες παραλαβής.

17. Ο  παρών  διαγωνισμός  διέπεται  από  τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθμ.
316397/18-5-82 (ΦΕΚ 190/2-6-62/Β') Απόφασης ΥΕΘΑ "Περί των Όρων της υπό
του ΜΤΑ Εκμισθώσεως των Ελευθέρων Χώρων Αεροδρομίου κ.λπ." όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 447794/14-7-83 (ΦΕΚ 417/18-7-83 /Β') Απόφαση
ΥΦΕΘΑ και  του π.δ.  715/21-8-79 (ΦΕΚ212/10-9-79/Β)  "Περί  τρόπου Ενεργείας
υπό των  ΝΠΔΔ,  Προμηθειών,  Μισθώσεων και  Εκμισθώσεων εν  γένει,  Αγορών
κ.λπ.".

18. Για  ότι  δεν προβλέπεται  από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του  π.δ.
715/79 και του ν. 4412/16.
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Άρθρο 26  ο  
Λοιπές Διατάξεις

1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα :

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

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

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

3. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θα θεωρούνται ουσιώδεις.  

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

5. Για ότι δεν προβλέπεται  από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 715/79 και του ν.4412/16.

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

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

Αντισμήναρχος (Ο) Απόστολος Μέκκας
Διευθυντής

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» : Υπεύθυνη Δήλωση     

«2» : Οικονομική Προσφορά

«3» : Εγγυητική Επιστολή    
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φ.831/9083/Σ.2258/21-12-22        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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)

ΠΡΟΣ(1): ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ

 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. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

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

Ως…………………………….. της εταιρείας «………………………………………………………………..…….» που συμμετέχει
στον  Πρόχειρο  Πλειοδοτικό  Διαγωνισμό  της  διακήρυξης  με  αρ  Δ.  23/22  για  την  άπαξ  αποκομιδή  ξυλείας
Στρατοπέδου ΑΤΑ  δηλώνω ότι και μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

α/ 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.

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

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

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

ε/     Είμαι      εγγεγραµµένος    στο      οικείο      Επιµελητήριο (……………………), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ν.4412/16. 

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

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

η/  Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών
από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ν.4412/16 και τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη .
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θ/     Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και  ανεπιφύλακτα, το  σύνολο  όρων  της  ∆ιακήρυξης,
καθώς και  έλαβα γνώση των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

   Ημερομηνία:……./……/…….

(Υπογραφή)

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΗ Φ.831/9083/Σ.2258/21-12-22                    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Δ.23/22) 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΤΑ

ΠΡΟΣ : ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………..…………………...……ΟΝΟΜΑ:………………………..

Α.Φ.Μ:…………………………….………………….…Δ.Ο.Υ:…………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………….………..…………………………

ΠΟΛΗ:……………………………………………...ΝΟΜΟΣ:……..…….…………….…

ΤΗΛ.:……………………………FAX: ……..………….…….………

1. Καταθέτω Προσφορά για την Αποκομιδή Ξυλείας Στρατοπέδου ΑΤΑ της
Διακήρυξης Δ.23/20 της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ:

Α/Α Περιγραφή Υλικού

Προσφερόμενη Τιμή Ανά
Χωρικό Κυβικό Μέτρο

(ΧΚΜ)

Σε Ευρώ (€) Αριθμητικώς

Προσφερόμενη Τιμή Ανά
Χωρικό Κυβικό Μέτρο

(ΧΚΜ)

Σε Ευρώ (€) Ολογράφως

1.

2.

 2. Έλαβα γνώση των Γενικών και  Ειδικών Όρων Συμφωνιών της Διακήρυξης
τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και τις διατάξεις που διέπουν
τους Δημόσιους Διαγωνισμούς.

3. Ως χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι  εκατόν είκοσι  (120)  ημέρες και  με
δυνατότητα  παράτασης  από  την  μεριά  της  Υπηρεσίας  (Μ.Τ.Α.  και  Μονάδος)  ενώ  οι
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εργασίες αποκομιδής της ξυλείας θα ολοκληρωθούν εντός δύο (2) μηνών από υπογραφής
της σύμβασης.

  Λάρισα…………….. (Ημερομηνία)  

                                                                                             (Σφραγίδα-Υπογραφή)

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φ.831/9083/Σ.2258/21-12-22             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας…………………………

Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax) Ημερομηνία έκδοσης  ……………………
Προς : ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ 
Εγγύησή μας υπ’ αρίθμ. ………………………. 
για ποσό Ευρώ ……………………………………………………….. (€………………)

Σας  γνωρίζουμε  ότι  εγγυώμεθα  προς  εσάς  με  την  παρούσα,  ανεκκλήτως  και
ανεπιφυλάκτως,  παραιτούμενοι  των ενστάσεων διζήσεως και  διαιρέσεως,  μέχρι
του  ποσού  των ……………………………………………………… (€………….)  για
την  Εταιρία  …………………………………………………………..,  ΑΦΜ:
………………………….,  οδός  …………………………..  αριθμός  ….  (ή  σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρία 1) …………………………...
και  2)   …………………………….   ατομικά  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας),  για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο
πρόχειρο  πλειοδοτικό  διαγωνισμό  σας  με  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών  την  …..η Ιανουαρίου  2023  για  την  Αποκομιδή  Ξυλείας  από  το
Στρατόπεδο ΑΤΑ σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 23/22 διακήρυξή σας.

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στον  παραπάνω
διαγωνισμό   απορρέουσες  υποχρεώσεις  της,  καθ’  όλο  τον  χρόνο  της  εκ  της
προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης των
συμβατικών εργασιών αποκομιδής σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά,
χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
έρευνα του βάσιμου  ή μη της απαιτήσεώς σας μέσα σε πέντε (5) μέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………… 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί   εφόσον ζητηθεί  από την
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      Ημερομηνία έκδοσης   
……………… ΕΥΡΩ. ……………………

ΕΥΡΩ. ……………………
 Προς  :  (Αναγράφεται  η  Υπηρεσία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  προς  την  οποία

απευθύνεται)

   
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

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

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ                                  ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φ.831/9083/Σ.2258/21-12-22               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο.  …./23

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ: ………………….

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ……/23

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο - Τιμή

Άρθρο 2ο : Υποχρεώσεις Πλειοδότη - Έξοδα

Άρθρο 3ο : Λοιπές Υποχρεώσεις Πλειοδότη

Άρθρο 4ο :        Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Αποκομιδή

Άρθρο 5ο :   Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου

Άρθρο 6ο :   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία

Άρθρο 7ο :   Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου

Άρθρο 8ο   : Καταμέτρηση Ξυλείας – Εγκατάσταση Πλειοδότη

Άρθρο 9ο   : Περιορισμός Αποκομιδής Ξυλείας – Λύση Σύμβασης

Άρθρο 10ο : Χρησιμοποίηση Προσωπικού από τον Πλειοδότη

Άρθρο 11ο : Εκχώρηση Δικαιωμάτων - Υποχρεώσεων

Άρθρο 12ο : Εγγυοδοσία  

Άρθρο 13ο :   Λοιποί Γενικοί Όροι

Άρθρο 14ο :   Αρμόδια Δικαστήρια

Άρθρο 15ο : Ολοκλήρωση της Σύμβασης 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ.  :  2410 515475 - 6

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …/23

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ 

ΑΝΑ ΧΩΡΙΚΟ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

 Στη Λάρισα σήμερα ………………. στα Γραφεία της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ οι
υπογεγραμμένοι αφ’ ενός μεν ο …………………….. (Ι) ……………………………..
Επιτελάρχης/ΑΤΑ που  εκπροσωπεί  το  Ελληνικό  Δημόσιο  και  αφ’  ετέρου  δε  ο
…………………. με Α.Δ.Τ…………. που εκπροσωπεί την εταιρεία …….………..,
ως  εργολήπτης  του  Συνοπτικού  Πλειοδοτικού  Διαγωνισμού  άπαξ  αποκομιδής
ξυλείας  στρατοπέδου  ΑΤΑ,  που  διενεργήθηκε  βάσει  της  υπ’  αριθμ.  23/20
Διακήρυξης, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων  με  την  εκτεθείσα  ιδιότητα  του  αναθέτει  στο
δεύτερο, καλούμενο στο εξής «ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ», την άπαξ κοπή και αποκομιδή της
ξυλείας στρατοπέδου ΑΤΑ, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1  ο  
Αντικείμενο - Τιμή

1. Η Διεύθυνση πραγματοποίησε Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για
την ανάδειξη πλειοδότη, με σκοπό την εφ’ άπαξ αποκομιδή ξυλείας για το έτος
2023 στο χώρο του Στρατοπέδου ΑΤΑ έναντι αποζημιώσεως ανά χωρικό κυβικό
μέτρο  ξυλείας ως κάτωθι : 

Α/Α Περιγραφή Υλικού

Προσφερόμενη
Τιμή Ανά χωρικό

κυβικό μέτρο
(ΧΚΒ)

Σε Ευρώ (€)
Αριθμητικώς

Συνολικό Ποσό

Σε Ευρώ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

2. Πλειοδότης  αναδείχθηκε  ο/η  άνω  συμβαλλόμενος/η
……………………………...……………  προσφέροντας   τιμή  …………………….

28

ΑΔΑ: ΨΨΝΞ6-Ψ42



δηλαδή προσφέροντας συνολική τιμή ………………………………………για την εφ’
άπαξ αποκομιδή από αυτόν ξυλείας έτους 2023 και μόνο.

3. 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 συνολικού 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 (Α.Φ.Μ.
090016645 – Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ).

Άρθρο 2  ο  
Υποχρεώσεις Πλειοδότη – Έξοδα

1. Ο πλειοδότης βαρύνεται με τις κάτωθι υποχρεώσεις:

               α. Μεταφορικά,  λογιστικά,  εκφορτωτικά,  ζυγιστικά  και  λοιπά  έξοδα
μέχρι οριστικής παραλαβής της αποκομμένης ξυλείας.

     β. Κρατήσεις  και  εισφορές  υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων
κλπ.

               γ. Κάθε άλλο έξοδο που θα έχει σχέση με την Αποκομιδή και δεν
προβλέπεται ρητά στην παρούσα.  

Άρθρο 3  ο  
Λοιπές Υποχρεώσεις του Πλειοδότη

1. Ο Πλειοδότης αναλαμβάνει και υπόκειται στους εξής περιορισμούς και
υποχρεώσεις:

             α. Να  εκτελεί  εργασίες  κυρίως  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  και
όποτε  άλλοτε  το  επιτρέπει  η  Μονάδα  (Μ.ΑΤΑ),  μόνο  στους  χώρους  που  θα
καθοριστούν από τους αρμόδιους φορείς της και πάντα κατόπιν συνεννόησης μ’
αυτούς.

              β. Να προσκομίσει με την ανάδειξή του ως πλειοδότης, κατάσταση
με το προσωπικό και τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει, για την εκτέλεση των
εργασιών.

            γ. Να  μην  χρησιμοποιήσει  αλλοδαπούς  που  δεν  κατέχουν  άδεια
παραμονής και  εργασίας για  την Ελλάδα και  δεν περιλαμβάνονται  στη σχετική
Κατάσταση που έχει προσκομίσει στη Μ.ΑΤΑ.

             δ. Να  αποκαταστήσει  άμεσα  οποιαδήποτε  βλάβη  προκληθεί  με
υπαιτιότητά του.

              ε. Να  καταβάλει  άμεσα  και  χωρίς  καμία  όχληση,  στη  Διεύθυνση
(ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ) το ποσό της πλειοδοσίας του διαγωνισμού που αντιστοιχεί
στο  ποσό  ευρώ:………………………………..  εντός  (5)  ημερών  από  την
ημερομηνία έναρξης των εργασιών.
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2. Ο Πλειοδότης είναι ο μόνος υπεύθυνος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία
υποστεί το εργατικό προσωπικό του ή/και τα μηχανήματά του  κατά την εκτέλεση
των εργασιών και φέρει αποκλειστικά και μόνο αυτός  ολόκληρη την κάθε είδους
ευθύνη αστική, ποινική, διοικητική για τις πραγματοποιηθείσες από αυτόν εργασίες
αποκομιδής  της  ξυλείας.  Επίσης,  αυτός  βαρύνεται  και  ευθύνεται  για  το
χρησιμοποιηθέν εργατοτεχνικό προσωπικό, τους μισθούς τους, την ασφάλισή τους
και αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη έναντι των ασφαλιστικών
ταμείων τους. Η Διεύθυνση και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
ουδεμία ευθύνη φέρουν  σε σχέση με τα ανωτέρω.

 3. Οι εργασίες από τον Πλειοδότη θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός
δύο (2) μηνών από υπογραφής της παρούσας, ήτοι έως την ……/…../……………. 

Άρθρο 4  ο     
Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Αποκομιδή

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

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

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

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

Άρθρο 5  ο  
Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου

1. Ο πλειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, με βάση  τα άρθρα
203 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και 207 του ν.4412/16, από τη σύμβαση
και  από  κάθε  δικαίωμά  του  που  απορρέει  από  αυτή,  εφόσον  δεν  φόρτωσε  -
παρέλαβε  τα  συμβατικά  αυτά  υλικά  μέσα  στο  συμβατικό  χρόνο  ή  στο  χρόνο
παράτασης που του δόθηκε. Η έκπτωση επιβάλλεται με Απόφαση του Δ.Σ./ΜΤΑ
και κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Μονάδος η οποία εγκρίνεται από τον  ΥΕΘΑ
ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα της διοίκησης. Στον πλειοδότη που
κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του
αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. / Μ.Τ.Α. και εισήγηση
της  Μονάδος,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Άμεση αποβολή και απαγόρευση εισόδου του στους χώρους του
Στρατοπέδου με απλή, ακόμη και προφορική, εντολή της Διοίκησης της Μονάδος.
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β. Άμεση  προκήρυξη  διαγωνισμού  για  την  αποκομιδή  Ξυλείας  ή
ακόμη  και  χωρίς  διαγωνισμό,  απ'  ευθείας  ανάθεση  της  εργασίας  αυτής  σε
πρόσωπο της  εκλογής  του  εκμισθωτή,  εάν  η  τήρηση της  διαδικασίας  και  των
προθεσμιών  του  δημοσίου  διαγωνισμού,  θα  είχε  σαν  συνέπεια  την  απώλεια
μισθωτικής εργασίας κοπής – αποκομιδής ή τη δημιουργία άλλου ζημιογόνου για
τα συμφέροντα του Μ.Τ.Α γεγονότος που θα κρίνει το ΔΣ του Ταμείου.

    γ. Κατάπτωση   της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της
σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

Οι ανωτέρω οφειλές με Απόφαση του Δ.Σ./ΜΤΑ βεβαιώνονται και εισπράττονται με
καταστάσεις εισπρακτέων χρεών μέσω Δημοσίου Ταμείου.

2. Κυρώσεις  δεν επιβάλλονται  όταν,  με  απόφαση του  ΔΣ/ΜΤΑ κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  αδυναμίας  εμπρόθεσμης  παραλαβής  των
συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παραλαβής.

3. Επίσης,  δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις  αν  υπάρχει  υπαιτιότητα  της
Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας.

4. Ο  έκπτωτος  Πλειοδότης  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  της  καθ'
οιονδήποτε  τρόπο  γνωστοποίησης  σ'  αυτόν  της  έκπτωσης,  υποχρεούται  να
μεταφέρει  εκτός  των  μισθίων  χώρων  και  του  Στρατοπέδου  κάθε  υλικό  που
αποτελεί ιδιοκτησία του (π.χ. μηχανήματα κ.λ.π.), εκτός εάν αυτά κατασχέθηκαν
και πλέον αποτελούν ενέχυρο του ΜΤΑ.

5. Μετά  την  παραπάνω  προθεσμία  ο  εκμισθωτής  έχει  το  δικαίωμα  ν'
αποβάλει ή διαθέσει ακόμη και να καταστρέψει αυτά, εάν του δημιουργούν κώλυμα
στην περαιτέρω εκμετάλλευση των χώρων ή στην επιχειρησιακή δραστηριότητα
της Μονάδας.

Άρθρο 6  ο     
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία

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

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

           θ.  Κάθε άλλο γεγονός, που να βεβαιώνεται από αρμόδια Αρχή και
κατά την κρίση του Δ.Σ./Μ.Τ.Α. να επιφέρει αδυναμία εμπρόθεσμης παραλαβής
του υλικού.

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

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

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

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

Άρθρο 7  ο  
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου

1. Το  ισόποσο  οποιασδήποτε  γενικής  ζημιάς  που  προκαλείται  από
αθέτηση κάποιου όρου της Σύμβασης από το Ανάδοχο, εισπράττεται από όσα ο
Πλειοδότης  έχει  να  λαμβάνει  για  οποιαδήποτε  αιτία  από  το  Δημόσιο  και  σε
περίπτωση  ανυπαρξίας  ή  ανεπάρκειας  των  λογαριασμών  αυτών,  εισπράττεται
κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

2. Επίσης  με  τον  ίδιο  τρόπο  και  με  τα  ίδια  μέσα,  εισπράττονται  τα
δικαιώματα του ΜΤΑ που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.

Άρθρο 8  ο     
Καταμέτρηση Ξυλείας - Εγκατάσταση Πλειοδότη

1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να προσδιορίσει, κατά την εγκατάσταση του

πλειοδότη,  την  προς  αποκομιδή  ξυλεία.  Γι΄  αυτό  το  λόγο  η  Μονάδα  (Μ.ΑΤΑ)
συγκροτεί τριμελή επιτροπή, η οποία:
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α. Προσδιορίζει την προς αποκομιδή ξυλεία του Στρατοπέδου και τα
υποδεικνύει  στο  πλειοδότη,  όπως  και  τους  τυχόν  κινδύνους  που  μπορούν  να
προκύψουν κατά τις εργασίες αποκομιδής. 

β.   Καταμετρά  την  αντίστοιχη  ξυλεία,  παρουσία  του  Πλειοδότη  και
εγκαθιστά αυτόν στους χώρους του Στρατοπέδου, συντάσσοντας για τούτο σχετικό
πρωτόκολλο.

2. Τα ανωτέρω συντάσσονται σε σχετικό πρωτόκολλο σε τρία (3) αντίτυπα
και  υπογράφονται  όλα  από  την  επιτροπή  και  το  Πλειοδότη.  Από  τα  τρία  (3)
αντίτυπα του πρωτοκόλλου λαμβάνουν από ένα (1) ο εκμισθωτής, ο Πλειοδότης
και η Μονάδα.

3. Ο Πλειοδότης δεν έχει  το δικαίωμα ανταλλαγής της ξυλείας με  άλλα
δέντρα  του  Στρατοπέδου  πέραν  αυτής  που  υποδείχτηκαν  από  την  αντίστοιχη
επιτροπή  και  έχει  την  υποχρέωση  την  άμεση  αποκομιδή  αυτής  που  του  έχει
υποδειχθεί  από  την  επιτροπή  παρακολούθησης  εργασιών  και  την  άμεση
αποκομιδή ολόκληρης της πλειοδοτικής εκτιμώμενης ποσότητας.

4. Εάν  κατά  το  χρόνο  της  αποκομιδής  της  ξυλείας,  υπάρξει  και  άλλη
διαθέσιμη  απαίτηση  από  τη  Μονάδα,  πλέον  αυτής  που  έχει  πλειοδοτηθεί,  θα
δύναται, εφ' όσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, να διατεθεί και αυτή
στο πλειοδότη, με τους ίδιους όρους και τιμές, καταβάλλοντας την πλειοδοτική τιμή
που της αντιστοιχεί, κατόπιν και σύμφωνης γνώμης του ΜΤΑ.

5. Πριν  τη  μεταφορά  της  ξυλεία  εκτός  του  Στρατοπέδου  θα
πραγματοποιείται έλεγχος και καταμέτρηση της ποσότητας της ξυλείας, από την
επιτροπή ελέγχου και Παραλαβή.

Άρθρο 9  ο  
Περιορισμός Αποκομιδής Ξυλείας - Λύση Σύμβασης

1. Ο εκμισθωτής με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΑ, έχει
το δικαίωμα να λύνει μονομερώς και αμέσως την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε
πριν από τη λήξη της ή να περιορίζει μονομερώς την ποσότητα της εκποιούμενης
ξυλείας, εάν:

α. Λόγοι Εθνικού συμφέροντος επιβάλλουν τούτο.

β. Η Μονάδα ή αρμόδιοι φορείς της ΠΑ ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας
έχουν ανάγκη του συνόλου ή τμήματος των χώρων αυτών.

γ. Λόγοι που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων ή εδάφους, το
υπαγορεύουν.

δ. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο απαγορεύθηκε η αποκομιδή ξυλείας.

2. Εάν  η  προς  αποκομιδή  ξυλεία  περιοριστεί  πέρα  από  το  50%  της
αρχικής  ποσότητας,  ο  Πλειοδότης,  εντός  30  ημερών  από  την  προς  αυτόν
γνωστοποίηση του περιορισμού, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφ' όσον η
εκμετάλλευση της υπόλοιπης ξυλείας είναι γι' αυτόν ασύμφορη.    

 3. Η  καταμέτρηση  τους,  κατά  την  παρ.  1  του  παρόντος  Άρθρου,
αφαιρούμενης ποσότητας δέντρων γίνεται από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται είτε
από το ΜΤΑ είτε από την Διοίκηση της Μονάδας ευθύνης του Στρατοπέδου. Κατά
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την καταμέτρηση παρίσταται και ο Πλειοδότης (ή εκπρόσωπος του), ο οποίος και
υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει η επιτροπή και το σκαρίφημα
του Στρατοπέδου επί του οποίου θα σημειωθούν οι αφαιρούμενοι χώροι. 

4. Σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας του Πλειοδότη να παραστεί στην
εν λόγω καταμέτρηση ή διαφωνίας του προς τ' αποτελέσματα αυτής έχουν ανάλο-
γη εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 των όρων συμφωνιών.

5. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης,  η αποβολή του Πλειοδότη
από τους μισθίους χώρους γίνεται δια της διοικητικής οδού. Το αυτό ισχύει και για
τον περιορισμό της έκτασης των μισθίων χώρων.

Άρθρο 10  ο  
  Χρησιμοποίηση Προσωπικού από τον Πλειοδότη

1. Ο Πλειοδότης και το προσωπικό που εκείνος θα χρησιμοποιεί για τις
εργασίες αποκομιδής ξυλείας θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί προηγουμένως με
ονομαστικές  άδειες  εισόδου  από  τη  Μονάδα  ώστε  να  έχουν  δικαίωμα  να
εισέρχονται στο Στρατόπεδο ήτοι στους χώρους αποκομιδής ξυλείας.

2. Ο  Πλειοδότης  με  τη  συμμετοχή  του  και  μόνο  στον  διαγωνισμό,
αναγνωρίζει το δικαίωμα στην Μονάδα ευθύνης του Στρατοπέδου να προβαίνει
στους απαιτούμενους ελέγχους, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπάρχουσες διαταγές,
προκειμένου  να  χορηγήσει  τις  άδειες  εισόδου  στον  ίδιο  και  στο  απ'  αυτόν
προσλαμβανόμενο προσωπικό.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο χορήγηση αδείας εισόδου στα
συγκεκριμένα πρόσωπα που προσλαμβάνει ο Πλειοδότης για την εκμετάλλευση
της ξυλείας, εναπόκειται στην απόλυτο κρίση της Μονάδας.

4. Ο Πλειοδότης οφείλει ν'  αντικαθιστά με νέα, τα πρόσωπα εκείνα στα
οποία δεν χορηγήθηκε άδεια εισόδου, για τα οποία και πάλι θα αιτείται την σχετική
άδεια για την είσοδό τους στους μισθίους χώρους.

5. Εάν  η  Μονάδα  απορρίπτει  συνεχώς  τις  αιτήσεις  του  Πλειοδότη  και
απαγορεύει  την είσοδο  του εκάστοτε  νεοπροσλαμβανομένου  προσωπικού  από
τον  Πλειοδότη,  τότε  παρέχεται  σ'  αυτόν  το  δικαίωμα  με  αίτησή  του  προς  το
ΔΣ/ΜΤΑ να  καταγγείλει  την  Σύμβαση,  εφ'  όσον  αποδεικνύει  ότι,  εκ  του  λόγου
αυτού, είναι αδύνατη η περαιτέρω εκμετάλλευση του μισθίου. Το ΔΣ/ΜΤΑ αφού
εξετάσει  τους  προβαλλόμενους  από  τον  Πλειοδότη  λόγους  και  την  αιτία  της
άρνησης της Μονάδας, κατά τη δίκαιη και  απόλυτη αυτού κρίση, εάν θεωρήσει
αυτούς:

α. Βάσιμους, αποδέχεται την λύση της σύμβασης και στον Πλειοδότη
επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε με την έναρξη των εργασιών,
εκτός  των  νομίμων  επιβαρύνσεων  εκ  χαρτοσήμου  και  ΟΓΑ,  εφ'  όσον  έχουν
κατατεθεί στο Δημόσιο. Καμία άλλη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Πλειοδότης από
τη με τον τρόπο αυτό λύση της σύμβασης.

    β. Αβάσιμους,  απορρίπτει  την  αίτηση  του Πλειοδότη  για  λύση της
σύμβασης και εάν δεν προχωρήσει η αποκομιδή της ξυλείας, τούτο θα οφείλεται
σε υπαιτιότητα και μόνον του Πλειοδότη, γι' αυτό και:
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               (1) Καμία ευθύνη δεν φέρει ο εκμισθωτής.

 (2) Καμία επίδραση δεν θα έχει στην εξέλιξη της σύμβασης.

(3) Άρνηση του Πλειοδότη να συμμορφωθεί  προς τις από την
σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις του, καθιστά αυτόν έκπτωτο της μίσθωσης
με όλες τις σε βάρος του προβλεπόμενες συνέπειες.

(4) Κανένα  δικαίωμα  αποζημίωσης  δεν  γεννάται  για  το
πλειοδότη.

6. Ο Πλειοδότης οφείλει ν' ασφαλίζει με δικές του δαπάνες, το υπ' αυτόν
προσλαμβανόμενο  προσωπικό,  κατά  κινδύνων  από  ατυχήματα,  είναι  δε
υπεύθυνος  αστικά  και  ποινικά  (όπου  κατά  περίπτωση  προβλέπεται)  για
οποιοδήποτε ατύχημα υποστούν ο ίδιος ή το προσωπικό του ή προξενήσουν οι
ίδιοι σε οποιονδήποτε τρίτο.

7. Ο Πλειοδότης είναι επίσης υπεύθυνος για ζημία ή βλάβη που τυχόν θα
προξενήσουν αυτός ή το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα ή τα
υλικά της Μονάδας, του εκμισθωτή ή τρίτου.

8. Ο Πλειοδότης και το απ' αυτόν προσλαμβανόμενο προσωπικό, πρέπει
να συμμορφώνεται αμέσως και αδιαμαρτύρητα στις υποδείξεις των οργάνων της
Μονάδας του Στρατοπέδου, να μην εισέρχεται σε χώρους για τους οποίους δεν
έχει  ειδική  άδεια  εισόδου,  να  μην  περιφέρεται  άσκοπα  στους  χώρους  και  τα
γραφεία των διαφόρων υπηρεσιών του Στρατοπέδου.

9. Παράβαση του όρου αυτού, άρνηση ή δυστροπία συμμόρφωσης στις
υποδείξεις  των  υπηρεσιακών  οργάνων,  θα  έχει  σαν  άμεσο  αποτέλεσμα  την
απαγόρευση εισόδου του ή των συγκεκριμένων προσώπων στους χώρους της
αποκομιδής, χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα στο Πλειοδότη να επικαλεστεί την
παρ. 3 του παρόντος Άρθρου.

Άρθρο 11  ο  
Εκχώρηση Δικαιωμάτων – Υποχρεώσεων

Ο Πλειοδότης δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει σε άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο τη μερική ή ολική χρήση του μισθίου, ούτε να εκχωρήσει τα από τους
παρόντες όρους συμφωνιών και  την σύμβαση που θα υπογραφεί,  απορρέοντα
δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

Άρθρο 12  ο  
Εγγυοδοσία

Ο  Πλειοδότης  κατέθεσε  για  Εγγύηση  Καλής  Εκτέλεσης  των  όρων  της
παρούσας Σύμβασης, την υπ’ αριθμ. ………….…………….……….. επιστολή της
Τράπεζας  ……………......  ποσού  ………...............................................(……..€)
χρονικής  διάρκειας  έως……………,  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  επί  της
συνολικής πλειοδοτικής αξίας της ξυλείας (που διεξήχθη ο διαγωνισμός), η οποία
θα επιστραφεί σ’ αυτόν κατόπιν αίτησής του, μετά την πλήρη - καλή εκτέλεση των
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όρων της  παρούσας σύμβασης και  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων μεταξύ  των
συμβαλλομένων.

                                                          Άρθρο 13  ο  
Λοιποί Γενικοί Όροι

1. Ο  Πλειοδότης,  υποχρεούται  κατά  την  αποκομιδή  ξυλείας  να  μην
παρεμποδίζει ή που να μην μπορεί να παρεμποδίσει το έργο των εγκατεστημένων
στο Στρατόπεδο Υπηρεσιών, να συμμορφώνεται αμέσως και χωρίς αντίρρηση στις
εντολές των Υπηρεσιών αυτών και να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας. 

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

α. Στις ζώνες ασφαλείας του Στρατοπέδου.

β. Στους χώρους πυρομαχικών.

γ. Στους λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες
του Στρατοπέδου, χωρίς να έχει ειδική άδεια εισόδου.

3. Παράβαση  του  όρου  αυτού,  που  άπτεται  της  ασφαλείας  του
Στρατοπέδου, επιφέρει την άμεση αποβολή του με απλή και μόνον διαταγή της
Μονάδας ευθύνης του Στρατοπέδου και καθιστά αυτόν έκπτωτο, επιβαλλομένων
σε  αυτόν,  των  προβλεπομένων  κυρώσεων.  Η  για  το  λόγω αυτό  αποβολή  και
έκπτωση του Πλειοδότη,  δεν δημιουργεί  δικαίωμα, ούτε αντίστοιχο υποχρέωση
του  εκμισθωτή,  για  αποζημίωσή  του.  Αντίθετα  δημιουργεί  ποινικές  και  αστικές
ευθύνες και δικαίωμα αποζημίωσης του εκμισθωτή, του Δημοσίου ή τρίτων, για
ζημίες που τυχόν υπέστησαν.

4. Αποκλείεται στον τελευταίο πλειοδότη να παραχωρήσει τα δικαιώματα
του και τις υποχρεώσεις του, ολικά ή  μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο. 

5. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ορίζονται
τα δικαστήρια της έδρας της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ, σαν τα μόνα αρμόδια για την
επίλυση αυτής.

6. Κάθε τυχόν αμφισβήτηση επί της σαφής ερμηνείας οιασδήποτε διάταξης
της οικείας διακήρυξης της παρούσας ή  της σύμβασης που θα υπογραφεί,  θα
λύεται, ανέκκλητα, με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ.

7. Συμφωνίες  που  δεν  καλύπτονται  από  τους  όρους  αυτούς  ή  είναι
αντίθετες τους, δεν έχουν καμία αξία.

8. Οι δαπάνες για την αποκομιδή της ξυλείας, δηλαδή για την μεταφορά,
περισυλλογή, ζύγιση κ.λ.π. βαρύνουν μόνο τον τελευταίο πλειοδότη.

9. Ο Πλειοδότης  υποχρεούται  επί  ποινή  αμέσου αποβολής του  από το
Στρατόπεδο να προβεί στην άμεση δεματοποίηση και απομάκρυνση της ξυλείας,
που  θα  μπορούσε  ν’  αποτελέσει  εστία  ανάπτυξης  πυρκαγιάς  ή  θέτει  θέματα
ασφάλειας του προσωπικού του Στρατοπέδου.

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

11. Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  θα  επιλύεται  μετά  από
αίτηση του Πλειοδότη από το ΔΣ/ΜΤΑ "κατά δικαίαν κρίσιν" και κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Διεύθυνσης. Εάν ο Πλειοδότης δεν ικανοποιηθεί ή δεν συμφωνήσει
με την Απόφαση του ΔΣ, τότε θα μπορεί να προσφύγει, εάν από την υπάρχουσα
νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, στα εδρεύοντα στη Λάρισα δικαστήρια,
τα οποία ορίζονται  σαν τα μόνα αρμόδια για  την επίλυση κάθε διαφοράς που
τυχόν θα προκύψει στην ερμηνεία ή την εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα
υπογραφεί.

12. Ο Πλειοδότης κατά τις εργασίες αποκομιδής της ξυλείας, υποχρεούται
σε άμεση αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης ή ζημίας που θα προκληθεί κατά ή
από  την  εκτέλεση  της  αποκομιδής  ξυλείας,  στις  εγκαταστάσεις,  στα   κινητά
υπάρχοντα υλικά και μηχανήματα της Υπηρεσίας, στο προσωπικό της Πολεμικής
Αεροπορίας και σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και στο δικό του προσωπικό που
θα χρησιμοποιεί.

13. Στην  περίπτωση  υλικής  ζημίας,  εκτός  από  την  υποχρέωση  του
εργολήπτη για άμεση αποκατάστασή της, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα  να του
επιβάλει πρόστιμο ισόποσο της αξίας της ζημίας.

14. Η Μονάδα ουδεμία ευθύνη έχει  και  δεν υποχρεούται σε αποζημίωση
οιασδήποτε φύσεως για οποιαδήποτε πρόκληση ατυχήματος.

15. Το  προσωπικό  του  αγοραστή  πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο,  κατά
κινδύνων από ατυχήματα, με δαπάνες και με μέριμνα αυτού.

16. Ο  Πλειοδότης  υποχρεούται  να  τηρεί  την  Ελληνική  Νομοθεσία  και
ιδιαίτερα την Εργατική (μισθοί , ασφάλιση, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές,
αποζημιώσεις,  φόροι  κλπ)  και  ευθύνεται  αποκλειστικά  έναντι  των  αρμοδίων
αρχών για την τήρηση αυτών και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν
απ’ αυτές. Ο εργολήπτης υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί  ασφαλισμένο
το απ’ αυτόν χρησιμοποιούμενο  προσωπικό  κατά την εκτέλεση του έργου και να
είναι  εφοδιασμένο  με  όλα  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά.  Άτομα  που  δεν
συμπεριλαμβάνονται  στις  καταστάσεις  ασφάλισης  δεν  θα   έχουν  δικαίωμα
εργασίας στους χώρους της Υπηρεσίας. 

17. Επίσης ο Πλειοδότης ευθύνεται  για  κάθε κλοπή, βλάβη, ή ζημία που
τυχόν  θα  προξενήσει  αυτός  ή  το  προσωπικό  του  στις  εγκαταστάσεις  ή
μηχανήματα ή  υλικά του Υπηρεσίας και των αποθηκών Τρίτων, κατά τις εργασίες
αποκομιδής ξυλείας. 

Άρθρο 14  ο  
Αρμόδια Δικαστήρια

Τα  Δικαστήρια  της  Λάρισας  ορίζονται  ως  αποκλειστικά  αρμόδια  για  κάθε
διένεξη,  διαφορά και  κάθε δίκη γενικά που θα δημιουργηθεί  από την παρούσα
Σύμβαση.
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Άρθρο  15  ο  
Ολοκλήρωση της Σύμβασης

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραλήφθηκε οριστικά -  ποσοτικά και μεταφέρθηκε ολόκληρη η
ποσότητα της ξυλείας που εκποιήθηκε.

β.  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά
τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

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

3. Για ότι δεν προβλέπεται  από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν  οι  Γενικοί  Όροι  Συμφωνιών  της  Διακήρυξης  και  οι  διατάξεις  περί
προμηθειών  του  Δημοσίου,  ιδίως  δε  οι  διατάξεις  του  π.δ.  715/79  και  του
ν.4412/16.

4. Μετά  την  ανάγνωση  και  βεβαίωση  της  παρούσης  Σύμβασης,  οι
συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα  (4)  όμοια πρωτότυπα αυτής.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ                              Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» : Γενικοί & Ειδικοί Όροι Διακήρυξης

«Β» : Οικονομική Προσφορά Πλειοδότη         

                                               

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Βασιλική Περπερίδου
Τμχης Προμηθειών

Αντισμήναρχος (Ο) Απόστολος Μέκκας
Διευθυντής
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