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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  Τηλεφ. 22620-45074 
ΚΟΙΝ : 114ΠΜ/∆Π∆-ΓΑΠΕ-ΜΕΕΠ-ΟΙΚ. Φ.830/3680 
  Σ.673 
  Τανάγρα, 20 Φεβ 23 
 
ΘΕΜΑ:  ∆ιακήρυξη ∆ιενέργειας ∆ιαπραγµατεύσεων Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 

01/23 για την Κοπή και Αποκοµιδή Ξυλείας ∆έντρων από Χώρους της 
Α/Β Τανάγρας 

 
 1. Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν.3981/59 «Περί Τροποποιήσεως και 
Συµπληρώσεως της περί Μ.Τ.Α. νοµοθεσίας». 
 
  β. Τις διατάξεις του Ν.∆.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί 
«Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως ισχύει. 
 
  γ. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
  δ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
  ε. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α΄ 141/17-8-2010) 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει. 
 
  στ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως ισχύει. 
 
  ζ. 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. 
 
  η. 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. 
  θ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 247/Α), «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
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  ι. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) «∆ηµόσιες συµβάσεις 
έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
 
  ια. Το Π.∆ 715/21-8-79 (ΦΕΚ Β΄ 212/10-9-79) «Περί τρόπου 
ενέργειας από των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), προµηθειών, 
µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, 
εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτέλεση εργασιών». 
 
  ιβ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµό 316397/18-05-62 (ΦΕΚ Β΄190/2-6-62) 
Απόφασης κ. ΥΕΘΑ «Περί των Όρων της υπό του ΜΤΑ Εκµισθώσεως των 
ελευθέρων χώρων, εξασφαλίσεως πληρωµής του µισθώµατος και άλλων τινών 
διατάξεων». 
 
  ιγ. Την Α∆.Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ Απόφαση κ. 
ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε 
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ιδ.  Το ΣΗΜΑ ZAA 120860Z/ΑΠΡ 22/MTA, µε το οποίο το Μ.Τ.Α. 
εξουσιοδότησε τη Μονάδα µας για την διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού για την κοπή και αποκοµιδή ξυλείας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
07/30-03-22 συνεδρίαση του ∆Σ/ΜΤΑ. 
 
  ιε. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. 288510/1-9-2022 Απόφαση της ∆νσης ∆ασών 
Ν. Βοιωτίας. 
 
  ιστ. Την υπ’ αριθµ. 02/22 ∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού της 114ΠΜ. 
 
  ιζ. Την υπ’ αριθµ. 03/22 ∆ιακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού 
Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού της 114ΠΜ. 
 
  ιη. Το ΣΗΜΑ TAA 221138Z/∆ΕΚ 22/114ΠΜ,  µε το οποίο η Μονάδα 
µας εισηγήθηκε την έγκριση διενέργειας διαπραγµατεύσεων πλειοδοτικού 
διαγωνισµού για την κοπή και αποκοµιδή ξυλείας, λόγω άκαρπων των ανωτέρω 
(ιστ) και (ιζ) σχετικών διαγωνισµών.  
 
  ιθ. Το ΣΗΜΑ ΖΑΑ 141050Z/ΦΕΒ 23/MTA, µε το οποίο το Μ.Τ.Α. 
εξουσιοδότησε τη Μονάδα µας για την διενέργεια διαπραγµατεύσεων για την κοπή 
και αποκοµιδή ξυλείας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 02/01-02-23 συνεδρίαση του 
∆Σ/ΜΤΑ. 
   

Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ µ ε 
 
 2.  Τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει µόνο της τιµής, για την 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
23PROC012161774 

 

ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι µισθώµατος, την άπαξ κοπή και 
αποκοµιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος. 
 
 3.  Η τιµή εκκίνησης ορίζεται ως ελεύθερη (και υπολογίζεται ανά 
χωρικό κυβικό µέτρο (χ.κ.µ) ξυλείας). Επισηµαίνεται ότι, οι εκτιµώµενες 
ποσότητες ξυλείας ανέρχονται σε 267,139 χ.κ.µ. Η ανωτέρω τιµή θα 
επιβαρύνθεί µε ΦΠΑ 24%. Η εν λόγω ποσότητα αναλύεται προσεγγιστικά 
στα εξής: 
 
  α. Πεύκο: 158 δένδρα ή περίπου 181,2 χ.κ.µ. [έξι (6) µόνο 
αποκλάδωση κορυφής] 
  β. Ευκάλυπτος: 5 δένδρα ή περίπου 5,73 χ.κ.µ. 
  γ. Κυπαρίσσι: 39 δένδρα ή περίπου 44,70 χ.κ.µ. 
  δ. Καρυδιά: 12 δένδρα ή περίπου 13,75 χ.κ.µ. 
  ε. Λεύκα: 7 δένδρα ή περίπου 8,02 χ.κ.µ. 
  στ. Άλλα (Ακακία – Μουριά) Ακακία: 12 δένδρα ή περίπου 13,74 χ.κ.µ. 
 
 4. Οι διαπραγµατεύσεις θα πραγµατοποιηθούν την 7η Μαρτίου 2023, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε χώρο της Λέσχης Αξιωµατικών της 114 Πτέρυγας 
Μάχης. 
 
 5. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό 
µπορούν να υποβάλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, µε τους εξής τρόπους: 
 
  α. Την αποστολή τους στη διεύθυνση «114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ - 
Τµήµα Οικονοµικού - Τ.Κ. 32009 – Σχηµατάρι Βοιωτίας» ταχυδροµικά, µε 
συστηµένη επιστολή ή courier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, 
όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 06η  
Μαρτίου 2023, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής 
αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο 
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 
  β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του. 
 
 6. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέχονται µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία, µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, θεωρούνται ως 
µη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
 8. Κατά τη διενέργεια των διαπραγµατεύσεων δικαιούνται να παρίστανται 
οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτοί 
διαθέτουν σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 
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 9. Αιτήµατα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 
έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή προκειµένου να µην απαιτηθεί παράταση της 
προθεσµίας παραλαβής των προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 60, παρ. 3α του 
Ν.4412/2016. 
 
 10. Οι τιµές των οικονοµικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι 
δεσµευτικές για τον εκάστοτε πλειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να 
συµπεριλαµβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή 
περιορισµούς. 
 
 11. Αντίγραφα πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται σε 
ηλεκτρονική µορφή (.pdf) στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο «ΚΗΜ∆ΗΣ» και στη διεύθυνση 
https://public.haf.gr/procure. 
 
 12. Για πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να απευθύνονται στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες και στο τηλέφωνο 22620-45074 (αρµόδιος για συνεργασία: Ανθσγός 
(ΥΟΚ) Ηλίας-Θεόδ. Τσανακόπουλος) ενώ για την εξέταση της προς εκποίηση 
ξυλείας στο Γραφείο Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Προστασίας ∆υνάµεων 
(∆.Π.∆.) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 22620-45077 
(αρµόδιος για συνεργασία: Σγός (ΜΕ) Ντεντόπουλος Θωµάς). 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Ανθσγός (ΥΟΚ) Ηλίας-Θεόδ. Τσανακόπουλος 

114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ. Προµηθειών 
 

Σµχος (Ι) Στέφανος Αµπουλέρης 
∆ιοικητής 114ΠΜ 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού ∆. 01/23 
«Β» Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 
«Γ» Σχέδιο Σύµβασης προς Υπογραφή 
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 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Τανάγρα, 20 Φεβ 23 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
µε Φ.830/3680/Σ.673 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
∆.01/23 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
∆ιαπραγµατεύσεις πλειοδοτικού διαγωνισµού µε 

ενσφράγιστες προσφορές και µε δικαίωµα συνέχισης 
µε προφορικές 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανάδειξη πλειοδότη για την άπαξ κοπή και 
αποκοµιδή ξυλείας δέντρων, έναντι µισθώµατος 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 267,139 χ.κ.µ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
(για λογαριασµό του ΜΤΑ) 

CPV 03400000-4 
(δασοκοµικά & υλοτοµικά προϊόντα) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει 
µόνο της τιµής, για την άπαξ κοπή & αποκοµιδή στο 

σύνολο. Η τιµή επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 24%. 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ελεύθερη τιµή εκκίνησης (ανά χωρικό κυβικό µέτρο) 
Η τιµή θα επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ 24% 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΗΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η εγγύηση συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό 
ορίζεται στα  50€ (πενήντα ευρώ). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα 06 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 (για 
προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο) ή  
Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 (για 
προσφορές που κατατίθενται ιδιοχείρως) 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & 
ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α/Β ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και τα παραρτήµατά της αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Ανθσγός (ΥΟΚ) Ηλίας-Θ. Τσανακόπουλος 

114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ.  Προµηθειών 

Επγος (Ο) Κων/νος Μανουσάκης 
Ε.Ο.Υ 
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 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Τανάγρα, 20 Φεβ 23 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
µε Φ.830/3680/Σ.673 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

 
 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη 
που θα αναλάβει, έναντι µισθώµατος, την άπαξ κοπή και αποκοµιδή ξυλείας 
δέντρων από χώρους της Α/Β Τανάγρας. Η κοπή του κορµού των δένδρων θα 
εκτελείται έως µέγιστο ύψος είκοσι (20) εκατοστών από τη στάθµη του φυσικού 
εδάφους, πλην των περιπτώσεων αποκοπής µόνο κλαδιών και κορυφών. 
 
 2. Ο διαγωνισµός γίνεται από την 114ΠΜ για λογαριασµό του ΜΤΑ 
δυνάµει των  σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 “Πόροι” του Α.Ν. 1988/1939. 
 
 3. Οι εκτιµώµενες ποσότητες ξυλείας ανέρχονται σε διακόσια εξήντα  επτά 
χωρικά κυβικά µέτρα (χ.κ.µ.) και εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (267,139 χ.κ.µ.). 
 
 4. Η τιµή εκκίνησης ορίζεται ως ελεύθερη (ανά χωρικό κυβικό µέτρο 
(χ.κ.µ.) ξυλείας). 
 

Άρθρο 2ο 
∆ιεξαγωγή ∆ιαγωνισµού – Κριτήριο Κατακύρωσης 

 
 1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 
10:00, ως πλειοδοτικός, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές των 
συµµετεχόντων και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές, ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 
 2. Ως κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού ορίζεται η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει µόνο της τιµής, για την άπαξ κοπή και 
αποκοµιδή της ξυλείας στο σύνολό της. 
 

Άρθρο 3 
Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
  Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 
κριθούν ασύµφορα για την Υπηρεσία, ο διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να 
επαναληφθεί µε έγγραφες  ή  προφορικές  προσφορές  µετά από νεότερη 
δηµοσίευση, αφού κοινοποιηθεί η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού ιδιαίτερα σε αυτούς 
που συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό. 
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Άρθρο 4ο 
∆ικαίωµα 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, καθώς και µε τους τοµείς της υλοτοµίας και της διάθεσης 
προϊόντων ξυλείας, εφόσον δεν έχουν αποκλειστεί µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άµυνας ή άλλων Οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων ∆υνάµεων, από 
αυτόν εξουσιοδοτηµένα ή άλλων αρµοδίων Κρατικών Αρχών. 
 
 2. Τα διαγωνιζόµενα φυσικά πρόσωπα, µαζί µε την προσφορά τους, θα 
πρέπει να καταθέτουν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 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 και: 
 
  α. Κυρωµένο 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 εκπρόσωποι των συµµετεχόντων πρέπει µαζί µε την 
προσφορά να καταθέσουν και σχετική εξουσιοδοτική επιστολή του 
εκπροσωπούµενου, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την 
οποία να προκύπτει χωρίς αµφιβολία η παροχή της εξουσιοδότησης. 
 

Άρθρο 5ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές των συµµετεχόντων θα πρέπει: 
 
  α. Να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισµένο φάκελο. 
 
  β. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους 
τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική γλώσσα. 
 
  γ. Να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, 
προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
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αρµόδια Επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, 
προσθήκες, κλπ. 
 
 2. Προσφορές για µέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. 
 
 5. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του συµµετέχοντα και να γράφει ευκρινώς τις 
ενδείξεις: 
 
  α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα) 
 
  β. Την επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής, υπό µορφή οδηγίας (Προς 
την 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ) 
 
  γ. Τα στοιχεία του διαγωνισµού (∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ-ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Α/Β ΤΑΝΑΓΡΑΣ) 
 
  δ. Την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας 
υποβολής προσφορών). 
 
  ε. Τα στοιχεία του προσφέροντα (επωνυµία-διεύθυνση-στοιχεία 
επικοινωνίας κλπ) 
 
 6. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει:  
 
  α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ. Α'75), ως υπόδειγµα 
το Προσθήκης «1», η οποία θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία: 
 
   (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και η ιδιότητα 
του συµµετέχοντα. 
 
   (2) Να δηλώνει ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς: 

    α/ ∆εν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1, εδάφια α), β), 
γ), δ), ε) και στ) του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 
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    β/ ∆εν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παρ.4, εδάφια α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) του άρθρου73 
του Ν.4412/16. 

    γ/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς 
τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε 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 την Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν τις κύριες και 
επικουρικές ασφάλειες. 

    δ/ ∆εν τελεί σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητης 
απόφασης της παρ.3 του άρθρου74 του Ν.4412/16. 

    ε Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο 
(προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 
75 του Ν4412/16. 

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

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

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

    θ/ Να βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα, το σύνολο των όρων της ∆ιακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε 
γνώση των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
  β. Οικονοµική προσφορά, η οποία θα περιλαµβάνει: 
 
   (1) Την προσφερόµενη τιµή ανά χ.κ.µ. σε ευρώ, η οποία θα 
αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως (ως η Προσθήκη «2» του παρόντος 
Παραρτήµατος). Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής 
αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 
 
   (2) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 
   (3) ∆ήλωση για το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών. 
 
   (4) Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί χωρίς όρο αναπροσαρµογής, 
αναθεώρησης ή αυξοµείωσής της. 
 
  γ. Εγγύηση συµµετοχής 50€ (πενήντα ευρώ), ως εξής: 
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   (1) Υπό µορφή: 
 
    (α) εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης στην Τράπεζα 
Ελλάδος ή 
    (β) γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
ή 
    (γ) γραµµάτιο είσπραξης της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού της 
114ΠΜ (µε κατάθεση µετρητών στην ∆.Χ. πριν την έναρξη της διαδικασίας). 
 
   (2) Μετρητά κατά την έναρξη της διαδικασίας και ενώπιον της 
Επιτροπής διενέργειας ή αυτούσιες οµολογίες 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 
δύο (2) µηνών, πέραν του χρόνου λήξης της προσφοράς του πλειοδότη. 
∆ιατύπωση ή όρος περιλαµβανόµενος στην εγγυητική επιστολή αντίθετος προς τα 
ανωτέρω καθιστά την προσφορά του πλειοδότη απορριπτέα µε απόφαση της 
Επιτροπής του διαγωνισµού. 
 
   (4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής επιστρέφονται στους 
προσφέροντες αµέσως µετά τη λήψη της οριστικής απόφασης του αρµοδίου 
οργάνου (κατά περίπτωση ∆.Σ./ΜΤΑ,ΥΕΘΑ κ.λπ.) για τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού και την υπογραφή σχετικής σύµβασης από τον πλειοδότη. 
 
  δ. 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, άρθρο93 εδάφιο γγ). 
 
  ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες 
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους. 
 

Άρθρο 6ο 
Ισχύς Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν 
είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
 2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός 
εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
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της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
 
 3. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού ή εµποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά 
πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, οι 
οποίες αφορούν στον ∆ιαγωνισµό. 
 
 4. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον πλειοδότη 
µπορεί να γίνεται και µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως 
µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 

Άρθρο 7ο 
Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών 

 
 1. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών, γίνεται δηµόσια 
από την Τριµελή Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, παρουσία αυτών που 
υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους. Η αξιολόγηση 
των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή 
εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης 
αποκλειστικά την υψηλότερη προσφερόµενη τιµή. Για την αποσφράγιση των 
προσφορών ισχύουν τα εξής: 
 
  α. Αποσφραγίζονται, µονογράφονται τα δικαιολογητικά και η 
οικονοµική προσφορά κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 
  β. Ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής ως προς τη νοµιµότητα 
και την πληρότητα τους, σύµφωνα µε τους όρους και της ειδικές διατάξεις της 
παρούσας. 
 
  γ. Ο διαγωνισµός δύναται να συνεχιστεί µε προφορικές προσφορές, 
από τους συµµετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν 
αποδεκτά,  µέχρι την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν περισσότεροι του ενός πλειοδότες,η παροχή υπηρεσιών θα διατεθεί 
ισοµερώς στους πλειοδότες. 
 
  δ. Σε περίπτωση συνέχισης του διαγωνισµού µε προφορικές 
προσφορές κάθε νέα προφορική προσφορά θα γίνεται αποδεκτή εφόσον αυτή 
είναι µεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον από την προηγούµενη µεγαλύτερη 
προσφορά. 
 
 2. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εισηγούµενη τον 
πλειοδότη. 
 
 3. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον Ν.4412/16, η κατακύρωση θα 
γίνει στον/στους εργολήπτες µε την υψηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι 
προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
και τους όρους της διακήρυξης. 
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 4. Η υπογραφή του πρακτικού από τους τελευταίους πλειοδότες (σε 
περίπτωση βελτιωµένων προφορικών προσφορών) είναι υποχρεωτική. 
    
 5. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της κοπής - 
αποκοµιδής του αυτοφυούς χόρτου, θα εφαρµοσθούν  κατ’ αναλογία οι διατάξεις 
του Ν.4412/16 σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων 
αξιολόγησης προσφορών και θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 8ο 
Ενστάσεις – Προσφυγές 

 
 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης καθώς και κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους 
δεν γίνονται δεκτές. 
 
 2. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 
 3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται 
η απόρριψη της ένστασης. 
 
 4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση 
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

Άρθρο 9ο 
Επιλογή Πλειοδότη – Κατάρτιση Σύµβασης 

 
 1. Η επιλογή του πλειοδότη και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση του ∆Σ/ΜΤΑ, µετά από εισήγηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισµού και τη σύµφωνη γνώµη της Μονάδας. 
 
 2. Αν ο διαγωνισµός ακυρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί το 
αποτέλεσµα του, τότε όσοι έλαβαν µέρος, καθώς και ο τελευταίος πλειοδότης δεν 
δικαιούνται αποζηµίωσης. 
 
 3. Οι εργολήπτες υποχρεούνται να αναµένουν την απόφαση 
κατακύρωσης του διαγωνισµού από το ∆Σ/ΜΤΑ εντός του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, ήτοι 120 ηµέρες ή για άλλους δύο (2) µήνες κατόπιν σχετικής 
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ειδοποίησης από την Υπηρεσία, οπότε µπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή από 
κάθε υποχρέωση τους, χωρίς άλλη απαίτηση αυτών έναντι του ΜΤΑ σε σχέση µε 
την προσφορά τους. 
 
 4. Η σύµβαση θα καταρτισθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε 
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, 
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 
προµηθευτή. 
 
 5. Εργολήπτης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Ν.4412/16 
συνέπειες, µετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
 

 
Άρθρο 10ο 
Εγγυήσεις 

 
 1. Ο πλειοδότης εργολήπτης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στην Κεντρική ∆ιαχείριση Χρηµατικού της 
114ΠΜ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών κοπής 
αποκοµιδής κατά δύο (2) µήνες τουλάχιστον. 
 
 2. Εναλλακτικά δύναται να καταθέσει το ισόποσο: 

  α. Με µετρητά στην Κεντρική ∆ιαχείριση Χρηµατικού της 114ΠΜ 
  β. Με έµβασµα στον Τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η Μονάδα 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.  
 
 3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 
προσφορών ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 
περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε 
ευρώ (€). 
 
 4. Εγγύηση συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό ορίζεται στα  50€ 
(πενήντα ευρώ). 
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Άρθρο 11ο 
Υποχρεώσεις Πλειοδότη 

 
 1. Η κοπή, η αποκοµιδή και η µεταφορά εκτός Μονάδος της ξυλείας θα 
πραγµατοποιηθεί µε προσωπικό, µέσα και έξοδα του πλειοδότη. 
 
 2. Με την ανάδειξή του προσφέροντα ως πλειοδότης, αυτός οφείλει: 
   
  α. Να λάβει ακριβή γνώση των προς κοπή-αποκοµιδή δέντρων. Για 
αυτό  τον λόγο συγκροτείται τριµελής επιτροπή της Μονάδος, η οποία:  
 
   (1) Υποδεικνύει στο Πλειοδότη τα προς κοπή - αποκοµιδή 
δέντρα, όπως και τους τυχόν κινδύνους που µπορούν να προκύψουν κατά τις 
εργασίες κοπής - αποκοµιδής. 
  
   (2) Καταµετρά τα αντίστοιχα δέντρα, παρουσία του Πλειοδότη 
και εγκαθιστά αυτόν στους χώρους της Μονάδος. 
 
   (3) Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο σε τρία 
αντίτυπα και υπογράφονται όλα από την Επιτροπή και το Πλειοδότη. Από τα τρία 
αντίτυπα του πρωτοκόλλου λαµβάνουν από ένα ο Εκµισθωτής, ο Πλειοδότης και η 
Μονάδα.  
 
  β. Να υποβάλει στην Μονάδα κατάσταση µε το προσωπικό και τα 
οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και να 
εξασφαλίζει σχετικές άδειες εισόδου από το Γραφείο Ασφαλείας (τηλ. 22620-
45005/8).  
 
 3. Ο πλειοδότης υποχρεούται στην τήρηση της Ελληνικής Νοµοθεσίας και 
ιδιαίτερα της Εργατικής (µισθοί, ασφάλιση, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, 
αποζηµιώσεις, φόροι κλπ) και είναι ο µόνος υπεύθυνος, για οποιαδήποτε βλάβη ή 
ζηµία υποστεί το εργατικό προσωπικό 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 πραγµατοποιούµενες από αυτόν 
εργασίες κοπής και αποκοµιδής της ξυλείας. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η υποχρέωση 
να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισµένο το απασχολούµενο προσωπικό, για το 
χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της εργασίας και εφοδιασµένο µε όλα τα νόµιµα 
δικαιολογητικά. Επίσης, αυτός βαρύνεται και ευθύνεται για το χρησιµοποιούµενο 
εργατοτεχνικό προσωπικό, τους µισθούς τους, την ασφάλισή τους και 
αναλαµβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη έναντι των ασφαλιστικών 
ταµείων τους. Η Μονάδα και το Ν.Π.∆.∆. «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» 
ουδεµία ευθύνη φέρουν σε σχέση µε τα ανωτέρω. 
 
 4. Επίσης, ο πλειοδότης δεν θα χρησιµοποιήσει αλλοδαπούς που δεν 
κατέχουν άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα καθώς και προσωπικό που 
δεν περιλαµβάνεται στη σχετική κατάσταση που έχει προσκοµίσει στη Μονάδα. 
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 5. Για την είσοδο του προσωπικού του πλειοδότη στην Μονάδα αυτό 
οφείλει: 
 
  α. Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της Μονάδος. 
 
  β. Να φέρει όλα τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). 
 
  γ. Να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της 
Μονάδος και να σέβεται τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας της 
Υπηρεσίας. 
 
 6. Ο πλειοδότης είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος (ποινικά, αστικά 
και διοικητικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα 
προσωπικό του. 
 
 7. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι : 
 
  α. ∆εν θα έχει καµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ σχέση 
εξάρτησης µε την Πολεµική Αεροπορία. 
 
  β. Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 
 
 8. Ο πλειοδότης οφείλει να αποσύρει τα µηχανήµατα που χρησιµοποιεί 
κάθε φορά  που ολοκληρώνει τις εργασίες του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η 
έγκριση από το Γραφείο Ασφάλειας Μονάδος. 
 
 9. Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου διασφαλιστεί ο κίνδυνος από 
ενδεχόµενη εκδήλωση πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού που πιθανόν επηρεάσει 
το επιχειρησιακό έργο Μονάδος, ο πλειοδότης οφείλει να προβαίνει στην 
αποκοµιδή της ξυλείας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
 10. Ο πλειοδότης οφείλει να αποκαταστήσει άµεσα οποιαδήποτε κλοπή, 
βλάβη ή ζηµιά προκληθεί µε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του. 
 
 11. Πριν τη µεταφορά της ξυλείας εκτός της Μονάδας θα πραγµατοποιείται 
έλεγχος και καταµέτρηση της υλοτοµίας, ανά είδος και ποσότητα, από την 
Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής και από ∆ασοπόνο ή άλλο υπάλληλο του 
∆ασαρχείου Θήβας, ώστε να χορηγηθούν τα απαραίτητα για την µεταφορά, 
κατοχή και διάθεση δελτία. 
 
 12. Επιπλέον, ο πλειοδότης βαρύνεται µε την ευθύνη και το κόστος της 
περισυλλογής και αποµάκρυνσης όλων των υπολειµµάτων ξυλείας (κλαδιών, 
φύλλων κλπ) είτε σε χώρο που θα του υποδείξει η Μονάδα εντός αυτής, είτε σε 
χώρους εκτός Μονάδας ενδιαφέροντός του, είτε µε την επιτόπου πολτοποίηση 
τους µε µηχανικά ίδια µέσα. 
 
 13. Ο πλειοδότης δύναται να εισέλθει στη Μονάδα κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 
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 14. Ως χρόνος περάτωσης πάσης φύσεως εργασιών ορίζεται το χρονικό 
διάστηµα εντός των ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
 

Άρθρο 12ο 
Καταβολή Μισθώµατος 

 
 1. Η καταβολή του συνολικού ποσού της πλειοδοσίας θα γίνει τοις 
µετρητοίς ως ακολούθως: 
 
  α. Πριν την έναρξη των εργασιών θα κατατεθεί στο Τµήµα 
Οικονοµικού της 114ΠΜ το 90% επί της συνολικής τιµής της πλειοδοσίας.  
 
  β. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί κατόπιν πέρατος των εργασιών, 
της προσκόµισης των σχετικών δελτίων κατοχής και διάθεσης δασικών προϊόντων 
του ∆ασαρχείου Θήβας και του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής 
Παρακολούθησης/Παραλαβής της σύµβασης.  
 
 2. Το συνολικό ποσό της πλειοδοσίας που θα καταβληθεί στην 114ΠΜ θα 
αποδοθεί στο Μ.Τ.Α., που είναι και ο δικαιούχος αυτού.  
 

Άρθρο 13ο 
Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων – Υποχρεώσεων 

 
 Αποκλείεται στον πλειοδότη το δικαίωµα εκχώρησης, στο σύνολο ή σε µέρος, 
των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 
 
 

Άρθρο 14ο 
Κυρώσεις – Κήρυξη του Πλειοδότη ως Έκπτωτου 

 
 1. Κυρώσεις σε βάρος του πλειοδότη επιβάλλονται σε περίπτωση που οι 
εργασίες δεν παραδοθούν εντός των ορισθέντων µε τη σύµβαση προθεσµιών, για 
κάθε παράβαση όρων της σύµβασης και σε περίπτωση που δεν συµµορφώνεται 
µε τις υποδείξεις και έγγραφες παρατηρήσεις της 114ΠΜ, σύµφωνα µε το άρθρο 
207 του Ν.4412/16, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
 2. 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). 
 
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον πλειοδότη, ο 
οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά 
στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν. 
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 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 5. 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. 
 

Άρθρο 15ο 
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 

 
 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον πλειοδότη, εφόσον οι εργασίες δεν 
εκτελέστηκαν µε υπαιτιότητα της Μονάδος (π.χ. περίοδοι ασκήσεων) και εφόσον 
διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναµία 
εκτέλεσης των εργασιών. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του 
πλειοδότη. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
 
  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών 
του. 
 
  β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του που συνεπάγεται 
οµοίως τη διακοπή των εργασιών του. 
 
  γ. Πληµµύρα. 
 
  δ. Σεισµός. 
 
  ε. Πόλεµος. 
 
  στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων και 
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύµβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή 
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 
 
  ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 
 
  η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
 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 δεν θα γίνεται 
αποδεκτός εφόσον ο πλειοδότης εκτελέσει παρόµοιες εργασίες σε άλλον 
καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες που επικαλεσθεί αδυναµία εκτέλεσης στην 
Μονάδα. 
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Άρθρο 16ο 
Λοιπές ∆ιατάξεις 

 
 1. Ο διαγωνισµός γίνεται από την Μονάδα για λογαριασµό του ΜΤΑ, 
δυνάµει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 ‘’ΠΟΡΟΙ’’ του Α.Ν.1988/1939. Τα 
έσοδα της πλειοδοσίας που θα καταβληθούν στην Μονάδα, θα αποδοθούν στο 
ΜΤΑ που είναι και ο δικαιούχος αυτών. 

 
 2. 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. 
 
 3. Η σύµβαση κατισχύει παντός άλλου κειµένου επί του οποίου στηρίζεται  
(διακήρυξη, προσφορές κλπ.), εκτός προφανών σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
 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 ∆ικαίου 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.∆. 715/79 και του Ν.4412/16. 
 
 6. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

 

 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης  
«2» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Ανθσγός (ΥΟΚ) Ηλίας-Θ. Τσανακόπουλος 

114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ.  Προµηθειών 

Επγος (Ο) Κων/νος Μανουσάκης 
Ε.Ο.Υ 
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 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Τανάγρα, 20 Φεβ 23 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ µε Φ.830/3680/Σ.673 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(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) 
 
 
 

Ο-Η Όνοµα 
 
 
 

Επώνυµο  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα 
 
 
 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας 

 
 
 

Ηµεροµηνία Γέννησης (2) 
 
 
 

………/………/……… 

Τόπος Γέννησης 
 
 
 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας 
 
 
 

Τηλ. 
 
 
 

Τόπος Κατοικίας 
 
 
 

Οδός  Αριθ.  Τ.Κ.  

Αριθ. Τηλεοµοιοτύπου (FAX) 
 
 
 

∆/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδροµείου (E-mail) 

 
 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι, στα πλαίσια της 
συµµετοχής µου στην  υπ' αριθµ. ∆. 01/23 διαπραγµάτευση πλειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Kοπή και Αποκοµιδή Ξυλείας από Χώρους της Α/B Τανάγρας»: 
 
α. Λαµβάνω µέρος στην υπ’ αριθµ 01/23 διαπραγµάτευση πλειοδοτικού 
διαγωνισµού της 114ΠΜ µε την ιδιότητα του .................................... 
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β. ∆εν 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. 

γ. ∆εν τελώ σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ.4, 
εδάφια α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) του άρθρου73 του Ν.4412/16. 

δ Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, 
σύµφωνα µε 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 την Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν τις κύριες και 
επικουρικές ασφάλειες.) 

ε. ∆εν τελώ σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητης απόφασης της παρ.3 του 
άρθρου74 του Ν.4412/16. 

στ. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 75 του Ν4412/16. 

ζ. ∆ηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου διαθέτω τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσω 
τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

η. ∆ηλώνω ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παρ.12 του άρθρου 66 του Ν∆ 
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. 

θ. 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. 

ι. Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, το 
σύνολο των όρων της ∆ιακήρυξης, καθώς και ότι έλαβα γνώση των διατάξεων που 
διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
      Ηµεροµηνία ……………………….. 

Ο-Η ∆ηλ……. 
 
(Σφραγίδα & Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του ∆ηµοσίου Τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση 
(2) Αναγράφεται ολογράφως 
(3 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι 10 ετών.» 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα 

 
 
 

Ανθσγός (ΥΟΚ) Ηλίας-Θ. Τσανακόπουλος 
114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ.  Προµηθειών 
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 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Τανάγρα, 20 Φεβ 23 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ µε Φ.830/3680/Σ.673 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………..…………………...……………………………………………. 
Α.Φ.Μ: …………………………….…………………. ∆.Ο.Υ:……………………………. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………….………..…………………………….. 
ΠΟΛΗ:……………………………………………...ΝΟΜΟΣ:……..…….…………….…. 
ΤΗΛ. …………………………… FAX…………….……. email …………………………. 
 
 1. Καταθέτω οικονοµική προσφορά για την κοπή και αποκοµιδή ξυλείας 
στα πλαίσια της ∆ιαπραγµάτευσης του Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε αριθµό 
∆.01/23 της 114ΠΜ: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

ΚΟΠΗ-
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΞΥΛΕΙΑΣ  
∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

Χ.Κ.Μ. 267,139  

 
 
 
 
 

 
 2. Η ανωτέρω τιµή επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 24%.  
 
 3. Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της. 
 
 3. Ο χρόνος περάτωσης πάσης φύσεως εργασιών είναι οι ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
 

 (Τόπος)…………….. : (Ηµεροµηνία)......................... 
 
 
 

 (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 
 Ανθσγός (ΥΟΚ) Ηλίας-Θ. Τσανακόπουλος 

114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ.  Προµηθειών 
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 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Τανάγρα, 20 Φεβ 23 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
µε Φ.830/3680/Σ.673 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./23 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ-ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Α/Β ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
 

ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ : ………………………… 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

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

Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Άρθρο 1ο : Γενικοί Όροι 
 
Β. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Άρθρο 2ο : Περιγραφή - Τιµή Αντικειµένου 
 Άρθρο 3ο : Καταβολή Μισθώµατος 
 Άρθρο 4ο : Κυρώσεις 
 Άρθρο 5ο : Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου 
 Άρθρο 6ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία 
 Άρθρο 7ο : Εγγυήσεις 
 
Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις Πλειοδότη 
 
∆. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
 Άρθρο 9ο : ∆ιάρκεια Σύµβασης 
 Άρθρο 10ο : Καταµέτρηση 
 Άρθρο 11ο : Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων – Υποχρεώσεων 
 Άρθρο 12ο : Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 
 
Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Άρθρο 13ο : Τροποποίηση Όρων Σύµβασης 
 Άρθρο 14ο : Ολοκλήρωση Σύµβασης 
 
 ΓΕΝΙΚΑ 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΗΛ.: 22620-45074 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …/23 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ……………… € 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ …………………………………………………………. 
  
  
Στην Τανάγρα, σήµερα ……………………………….., στην Μονάδα 114ΠΜ, οι 
υπογεγραµµένοι: Σµχος (Ι) Στέφανος Αµπουλέρης, ∆ιοικητής της 114ΠΜ, ως 
εκπρόσωπος της ΠΑ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ...................................................... 
Κατακυρωτική Απόφαση του διαγωνισµού για την «Κοπή και Αποκοµιδή Ξυλείας 
σε Χώρους της Α/Β Τανάγρας» και ο/η «………………………….................», ΑΦΜ 
…………………., Οδός ……………, αριθµ. .………, τηλ. ………………, fax 
.……………, που εκπροσωπείται από τον …………………………………………… 
µε το υπ’ αριθµό ........................ ∆.Τ., συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο 
πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο 
δεύτερο, καλούµενο στο εξής «Πλειοδότη» των εργασιών όπως αναφέρονται 
λεπτοµερώς στο Άρθρο 2 της σύµβασης.  



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
23PROC012161774 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 
 
 1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-
08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και του Π.∆. 715/21-8-79 (ΦΕΚ 212/10-
9-79/Β’) «Περί τρόπου ενέργειας από των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(ΝΠ∆∆), προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή 
εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτέλεση 
εργασιών», όπως ισχύουν. 
 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που λαµβάνονται 
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση 
επί της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των εργασιών. 
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 2ο 

Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου 
 
 1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στην «Κοπή και 
Αποκοµιδή Ξυλείας από Χώρους της Α/Β Τανάγρας», ως εξής: 
 
Α/Α CPV Περιγραφή 

Είδους 
ΜΜ Ποσ Τιµή ΜΜ 

(€) 
Συνολική 
Αξία (€) 

1 03400000-4 Ξυλεία ∆ένδρων Χ.Κ.Μ. 267,139   
Σ ύ ν ο λ ο (άνευ ΦΠΑ) :  

Φ Π Α 24% :  
Σ ύ ν ο λ ο (µε ΦΠΑ) :  

 
 2. Ο Πλειοδότης βαρύνεται µε τα ακόλουθα έξοδα: 
 
  α. Φορτωτικά, µεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, 
τα οποία απαιτούνται µέχρι την Οριστική Παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου. 
 
  β. Αµοιβές και έξοδα ασφάλισης προσωπικού. 
 
  γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην 
προσφορά του Πλειοδότη. 
 

Άρθρο 3ο 
Καταβολή Μισθώµατος 
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 1. Η καταβολή του συνολικού ποσού της πλειοδοσίας θα γίνει τοις 
µετρητοίς ως ακολούθως: 
 
  α. Πριν την έναρξη των εργασιών θα κατατεθεί στο Τµήµα 
Οικονοµικού της 114ΠΜ το 90% επί της συνολικής τιµής της πλειοδοσίας.  
 
  β. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί κατόπιν πέρατος των εργασιών, 
της προσκόµισης των σχετικών δελτίων κατοχής και διάθεσης δασικών προϊόντων 
του ∆ασαρχείου Θήβας και του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής 
Παρακολούθησης/Παραλαβής της Σύµβασης.  
 
 2. Το συνολικό ποσό της πλειοδοσίας που θα καταβληθεί στην 114ΠΜ θα 
αποδοθεί στο Μ.Τ.Α., που είναι και ο δικαιούχος αυτού. 
 

Άρθρο 4ο 
Κυρώσεις 

 
 1. Κυρώσεις σε βάρος του Πλειοδότη επιβάλλονται σε περίπτωση που οι 
εργασίες δεν παραδοθούν εντός των ορισθέντων µε τη σύµβαση προθεσµιών, για 
κάθε παράβαση όρων της σύµβασης και σε περίπτωση που δεν συµµορφώνεται 
µε τις υποδείξεις και έγγραφες παρατηρήσεις της 114ΠΜ, σύµφωνα µε το άρθρο 
207 του Ν.4412/16, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
 2. 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). 
 
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Πλειοδότη, ο 
οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά 
στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν. 
 
 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 5. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο Πλειοδότης δεν καταθέσει το απαιτούµενο 
ποσό. 
 
 6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 

Άρθρο 5ο 
Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου 

 
 1. Ο Πλειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του αρµόδιου για 
την διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
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οργάνου εφόσον δεν εκτέλεσε το σύνολο των εργασιών εντός του συµβατικού 
χρόνου ή του χρόνου παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 
 
 2. Στον Πλειοδότη που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου 
(ΕΟΕ), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
 
  α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
  β. ∆ύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του Πλειοδότη 
από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4412/16 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του νόµου.  
 
 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. 
 

Άρθρο 6ο 
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 

 
 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον Πλειοδότη, εφόσον οι εργασίες δεν 
εκτελέστηκαν µε υπαιτιότητα της Μονάδος (π.χ. περίοδοι ασκήσεων) και εφόσον 
διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναµία 
εκτέλεσης των εργασιών. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του 
Πλειοδότη. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
 
  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του. 
 
  β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του που συνεπάγεται 
οµοίως τη διακοπή των εργασιών του. 
 
  γ. Πληµµύρα. 
 
  δ. Σεισµός. 
 
  ε. Πόλεµος. 
 
  στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων και 
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύµβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή 
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 
 
  ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 
 
  η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
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 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 δεν θα γίνεται 
αποδεκτός εφόσον ο Πλειοδότης εκτελέσει παρόµοιες εργασίες σε άλλον 
καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες που επικαλεσθεί αδυναµία εκτέλεσης στην 
Μονάδα. 
 

Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 

 
 Ο Πλειοδότης κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων της 
παρούσας σύµβασης, την υπ’ αριθµό ……………………… επιστολή, της 
………………, ισχύος ………………………., ποσού ευρώ 
……………………………. (……….€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) της συνολικής συµβατικής αξίας, η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν µε αίτησή 
του, µετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. 
 
 

MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 8ο 

Υποχρεώσεις Πλειοδότη 
 

 1. Η κοπή, η αποκοµιδή και η µεταφορά εκτός Μονάδος της ξυλείας θα  
πραγµατοποιηθεί µε προσωπικό, µέσα και έξοδα του Πλειοδότη. Ο πλειοδότης 
υποχρεούται στην αποκοπή του κορµού των δένδρων έως µέγιστο ύψος 20 
εκατοστών από τη στάθµη του φυσικού εδάφους, πλην των περιπτώσεων 
αποκοπής µόνο κλαδιών και κορυφών. 
 
 2. Με την ανάδειξή του προσφέροντα ως Πλειοδότης, αυτός οφείλει να 
υποβάλει στην Μονάδα κατάσταση µε το προσωπικό και τα οχήµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και να εξασφαλίζει σχετικές 
άδειες εισόδου από το Γραφείο Ασφαλείας (τηλ. 22620-45005/8). 
  
 3. Ο Πλειοδότης υποχρεούται στην τήρηση της Ελληνικής Νοµοθεσίας και 
ιδιαίτερα της Εργατικής (µισθοί, ασφάλιση, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, 
αποζηµιώσεις, φόροι κλπ) και είναι ο µόνος υπεύθυνος, για οποιαδήποτε βλάβη ή 
ζηµία υποστεί το εργατικό προσωπικό 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 πραγµατοποιούµενες από αυτόν 
εργασίες κοπής και αποκοµιδής της ξυλείας. Επισηµαίνεται, ιδιαίτερα, η 
υποχρέωση να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισµένο το απασχολούµενο 
προσωπικό, για το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της εργασίας και εφοδιασµένο µε 
όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά. Επίσης, αυτός βαρύνεται και ευθύνεται για το 
χρησιµοποιούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους µισθούς τους, την ασφάλισή 
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τους και αναλαµβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη έναντι των 
ασφαλιστικών ταµείων τους. Η Μονάδα και το Ν.Π.∆.∆. «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» ουδεµία ευθύνη φέρουν σε σχέση µε τα ανωτέρω. 
 
 4. Επίσης, ο Πλειοδότης δεν θα χρησιµοποιήσει αλλοδαπούς που δεν 
κατέχουν άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα καθώς και προσωπικό που 
δεν περιλαµβάνεται στη σχετική κατάσταση που έχει προσκοµίσει στη Μονάδα. 
 
 5. Για την είσοδο του προσωπικού του Πλειοδότη στην Μονάδα αυτό 
οφείλει: 
 
  α. Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της Μονάδος. 
 
  β. Να φέρει όλα τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). 
 
  γ. Να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της 
Μονάδος και να σέβεται τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας της 
Υπηρεσίας. 
 
 6. Ο Πλειοδότης είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος (ποινικά, αστικά 
και διοικητικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα 
προσωπικό του. 
 
 7. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι : 
 
  α. ∆εν θα έχει καµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ σχέση 
εξάρτησης µε την Πολεµική Αεροπορία. 
 
  β. Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 
 
 8. Ο Πλειοδότης οφείλει να αποσύρει τα µηχανήµατα που χρησιµοποιεί 
κάθε φορά που ολοκληρώνει τις εργασίες του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η 
έγκριση από το Γραφείο Ασφάλειας Μονάδος. 
 
 9. Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου διασφαλιστεί ο κίνδυνος από 
ενδεχόµενη εκδήλωση πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού που πιθανόν επηρεάσει 
το επιχειρησιακό έργο Μονάδος, ο Πλειοδότης οφείλει να προβαίνει στην 
αποκοµιδή της ξυλείας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
 10. Ο Πλειοδότης οφείλει να αποκαταστήσει άµεσα οποιαδήποτε κλοπή, 
βλάβη ή ζηµιά προκληθεί µε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του. 
 
 11. Επιπλέον, ο πλειοδότης βαρύνεται µε την ευθύνη και το κόστος της 
περισυλλογής και αποµάκρυνσης όλων των υπολειµµάτων ξυλείας (κλαδιών, 
φύλλων κλπ) είτε σε χώρο που θα του υποδείξει η Μονάδα εντός αυτής, είτε σε 
χώρους εκτός Μονάδας ενδιαφέροντός του, είτε µε την επιτόπου πολτοποίηση 
τους µε µηχανικά ίδια µέσα. 
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 12. Ο Πλειοδότης δύναται να εισέλθει στη Μονάδα κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Άρθρο 9ο 

∆ιάρκεια Σύµβασης 
 
 Ως χρόνος περάτωσης πάσης φύσεως εργασιών ορίζεται το χρονικό 
διάστηµα εντός των ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
 

Άρθρο 10ο 
Καταµέτρηση 

 
 1. Η Μονάδα υποχρεούται να προσδιορίσει, κατά την εγκατάσταση του 
Πλειοδότη, τα µίσθια δέντρα προς κοπή - αποκοµιδή. Γι’ αυτό το λόγο συγκροτεί 
τριµελή Επιτροπή, η οποία: 
 
  α. Υποδεικνύει στο Πλειοδότη τα προς κοπή - αποκοµιδή δέντρα, 
όπως και τους τυχόν κινδύνους που µπορούν να προκύψουν κατά τις εργασίες 
κοπής - αποκοµιδής. 
  
  β. Καταµετρά τα αντίστοιχα δέντρα, παρουσία του Πλειοδότη και 
εγκαθιστά αυτόν στους χώρους της Μονάδος. 
 
 2. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο σε τρία αντίτυπα και 
υπογράφονται όλα από την Επιτροπή και το Πλειοδότη. Από τα τρία αντίτυπα του 
πρωτοκόλλου λαµβάνουν από ένα ο Εκµισθωτής, ο Πλειοδότης και η Μονάδα.  
 
 3. Ο Πλειοδότης δεν έχει το δικαίωµα ανταλλαγής των δέντρων µε άλλα, 
πέραν αυτών που υποδείχτηκαν. 
 
 4. Πριν τη µεταφορά της ξυλείας εκτός της Μονάδας θα πραγµατοποιείται 
έλεγχος και καταµέτρηση της υλοτοµίας, ανά είδος και ποσότητα, από την 
Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής και από ∆ασοπόνο ή άλλο υπάλληλο του 
∆ασαρχείου Θήβας, ώστε να χορηγηθούν τα απαραίτητα για την µεταφορά, 
κατοχή και διάθεση δελτία. 
 

Άρθρο 11ο 
Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων – Υποχρεώσεων 

 
 Αποκλείεται στον Πλειοδότη το δικαίωµα εκχώρησης, στο σύνολο ή σε µέρος, 
των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 
 

Άρθρο 12ο 
Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 
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 Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση 
κάποιου όρου της σύµβασης από τον Πλειοδότη, εφόσον αυτός δεν το καταβάλει 
άµεσα στην 114ΠΜ, τότε αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Με τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα, 
εισπράττονται τα δικαιώµατα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 
 
 

MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 13ο 

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

Άρθρο 14ο 
Ολοκλήρωση Σύµβασης 

 
 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
 α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και µεταφέρθηκε ολόκληρη η 
ποσότητα του ξυλείας που κόπηκε. 
 
 β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
 γ. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 1. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 2. Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
 3. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΜΤΑ, η Μονάδα έχει το 
δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβαση οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ή 
να περιορίσει µονοµερώς την αριθµό των εκποιούµενων δέντρων, εάν: 
 
  α. Συντρέχουν λόγοι Εθνικού συµφέροντος, οι οποίοι επιβάλλουν 
τούτο. 
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  β. Η Μονάδα ή αρµόδιοι φορείς της ΠΑ ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας 
έχουν ανάγκη του συνόλου ή τµήµατος των χώρων αυτών. 
 
  γ. Συντρέχουν λόγοι που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων και 
εδάφους, οι οποίοι το υπαγορεύουν. 
 
  δ. Για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύθηκε η κοπή - αποκοµιδή ξυλείας. 
 
 4. Εάν τα δέντρα κοπής - αποκοµιδής περιοριστούν πέρα από το 50% του 
αριθµού των εκµισθωµένων, ο Πλειοδότης, εντός 30 ηµερών από την προς αυτόν 
γνωστοποίηση του περιορισµού, δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση, εφόσον η 
εκµετάλλευση των υπολοίπων δέντρων κρίνεται γι' αυτόν ασύµφορη. 
  
 5. Η καταµέτρηση της αφαιρούµενης ποσότητας δέντρων γίνεται από 
τριµελή Επιτροπή, που ορίζεται είτε από το ΜΤΑ είτε από την ∆ιοίκηση της 
Μονάδας ευθύνης. Κατά την καταµέτρηση παρίσταται και ο Πλειοδότης (ή 
εκπρόσωπος του), ο οποίος και υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο που θα 
συντάξει η επιτροπή και το σκαρίφηµα της Μονάδος, επί του οποίου θα 
σηµειωθούν οι αφαιρούµενοι χώροι. 
 
 6. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύµβασης, η αποβολή του Πλειοδότη 
από τους µίσθιους χώρους γίνεται δια της διοικητικής οδού. Το αυτό ισχύει και για 
τον περιορισµό της έκτασης των µισθίων χώρων. 
 
 7. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση 
σύµβασης µεταξύ του Πλειοδότη και της Π.Α. λύεται, εφόσον από την κείµενη 
νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής 
διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου. 
 
 8. Η παρούσα συντάχθηκε εις 4-πλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους. 
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