
 

                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ :∆ασοτεχνικών Έργων 
Ταχ. ∆/νση :Ν. Ιντζέ 2 
Ταχ. Κώδικας : 62300 
Πληροφορίες : ΦΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
Τηλ. – FAX : 2323022384-2323025550 
E-Mail : : das-sid@damt.gov.gr 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
 

Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ  ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 116,117 και 177 του Ν. 4412/2016, για 
την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Αντιπυρικής Προστασίας και Οδοποιίας 
Συντήρησης ∆ασικού Οδικού δικτύου και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών ∆ασαρχείου 
Σιδηροκάστρου έτους 2018– Μίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) διαµορφωτήρα (GRADER) µε 
ιπποδύναµη 130 ΗΡ και άνω» 

µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες, επί της τιµής του 
τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε την 9432/28-06-2018 
απόφαση ∆/νσης ∆ασών Σερρών και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου που 
εγκρίθηκε µε την Αριθ. Πρωτ. 7513/20-06-2018 (Α∆Α:ΩΕΒΗΘΡ1Υ-ΛΚΤ) Απόφαση της ∆/νσης 
∆ασών Σερρών, για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 16.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%).  

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τη χρηµατοδότηση προς το ∆ασαρχείο 
Σιδηροκάστρου από πίστωση που διατέθηκε από τις εγκεκριµένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 
∆ασών του Πράσινου Ταµείου, από το οποίο µας κατανεµήθηκε το ποσό των 16.500,00 € µε τη µε 
αριθ. πρωτ. 169429/1647/24-04-2018 Απόφαση  του ΥΠΕΝ. 

2. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου την 12–07–2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).   
 
3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα 
επαναληφθεί  µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 19–07– 2018, ηµέρα Πέµπτη και 
χωρίς άλλη δηµοσίευση. 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες µηχανηµάτων: 
∆ιαµορφωτήρων (GRADER) µε ιπποδύναµη 130 ΗΡ (ίππων) και άνω    

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες µηχανηµάτων είναι η έµπρακτη απόδειξη σχέσης µεταξύ 
του προσφέροντος και του µηχανήµατος (παραχωρητήριο, µισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ) το οποίο 
θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να είναι σε 
ισχύ, την ηµέρα της δηµοπρασίας, και για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον τριών (3) µηνών και 
σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών. 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 
6. Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, από 
το γραφείο του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες και το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Σιδηρόκαστρο  29– 06 – 2018 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

      
     Αριθ. Πρωτ. :         9985 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ    
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ   

ΑΔΑ: Ψ7Ζ1ΟΡ1Υ-69Α





Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο Φάκη ∆ήµο και κο Γαϊδαρτζή Στυλιανό, τηλ.: 
2323022384 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου στην οδό Ν. Ιντζέ 2, κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 

 
 
 
   

Μ.Ε.Σ.Α.∆.Μ.Θ. 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
του ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου 

 
 

 
Γαϊδαρτζής Στυλιανός 

∆ασολόγος µε Α' βαθµό 
 

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η 
Α. Για γνώση 
 
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης 
Γενική ∆/νση ∆ασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων 
Τάκη Οικονοµίδη & Κ. Ρωσσίδη 11 
540 08 Θεσ/νίκη 
 
2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης 
∆/νση Συντονισµού και 
Επιθεώρησης ∆ασών 
Γεωργικής Σχολής 46 
Φοίνικας – Καλαµαριά 
551 34 Θεσ/νίκη 
 
3. ∆/νση ∆ασών Σερρών 
Τέρµα Οµόνοιας 
Σέρρες 62125 
 
Β. Για τοιχοκόλληση και αποστολή αποδεικτικού 
 
1. ∆ήµο Σιντικής 
2. ∆ήµο Ηράκλειας 
 
Γ. Πίνακας Ανακοινώσεων ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου 
 
∆. Μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ7Ζ1ΟΡ1Υ-69Α





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Σιδηρόκαστρο  29 /06/ 2018  
Αριθ. Πρωτ.:          9985 
 
«Αντιπυρικής Προστασίας και Οδοποιίας 
Συντήρησης ∆ασικού Οδικού δικτύου και 
Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών 
∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου έτους 2018– 
Μίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) 
διαµορφωτήρα (GRADER) µε ιπποδύναµη 
130 ΗΡ και άνω» 
 
CPV: 45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισµού 
χωµατουργικών εργασιών µε χειριστή  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
 

 

 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ  TOY ΠΡΑΣΙΝΟY 
ΤΑΜΕΙΟY 

 ∆απάνη: 16.500,00  Ευρώ µε ΦΠΑ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «Αντιπυρικής Προστασίας και Οδοποιίας 

Συντήρησης ∆ασικού Οδικού δικτύου και 
Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών 
∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου έτους 2018– 
Μίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) 
διαµορφωτήρα (GRADER) µε ιπποδύναµη 
130 ΗΡ και άνω» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
 

 

 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ  TOY 
ΠΡΑΣΙΝΟY ΤΑΜΕΙΟY 

 ∆απάνη : 16.500,00  Ευρώ µε ΦΠΑ 
 
 

Tο ∆ασαρχείο ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

 
«Αντιπυρικής Προστασίας και Οδοποιίας Συντήρησης ∆ασικού Οδικού δικτύου και Έργων 

Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου έτους 2018– Μίσθωση µε ωροµίσθιο 
ενός (1) διαµορφωτήρα (GRADER) µε ιπποδύναµη 130 ΗΡ και άνω»  

 
∆απάνη 16.500,00  Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  
α) Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116, 117 και 177  
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για τη µίσθωση ενός (1) 
διαµορφωτήρα για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας. 
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Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Με την αριθµ. 8038/31-05-2018 (Α∆Α: ΩΩΦΘΟΡ1Υ-218) Απόφαση  Συντονιστή Α.∆.Μ.Θ., ορίστηκε η 
Προϊσταµένη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία: 

Προϊσταµένη αρχή: ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
Οδός   : Τέρµα Οµόνοιας 
Ταχ. Κωδ.   : 62125 
Τηλ.   : 2321022633 
Fax   : 2321062086 
E-mail   : ddas-ser@damt.gov.gr 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ασαρχείο Σιδστρου 
Οδός   : Ν. Ιντζέ 2 
Ταχ. Κωδ.   : 62300 
Τηλ.   : 2323022384 
Fax   : 2323025550 
E-mail   : das-ser@damt.gov.gr 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου, την 12 / 07 /2018, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 - 10:00 π.µ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους 
συµµετέχοντες η 10:00) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος θα επαναληφθεί την 19 / 07 /2018, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 - 10:00 π.µ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους 
συµµετέχοντες η 10:00) στον ίδιο τόπο, µε τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη δηµοσίευση.  
Εφόσον η ανωτέρω υπηρεσία µεταστεγασθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 
της υπηρεσίας, θα δηλωθούν άµεσα τα νέα στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον 
ανάδοχο. 
  

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) η σύµβαση, 
β) η παρούσα διακήρυξη - συγγραφή υποχρεώσεων, 
γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) η οικονοµική προσφορά, 
ε) η εγκεκριµένη µελέτη της Υπηρεσίας. 
 
2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύµβασης στο γραφείο του ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της 
ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών 
Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο. 
 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2323022384 
Αρµόδιος υπάλληλος : κ. κος ∆ήµος Φάκης, κος Στυλιανός Γαϊδαρτζής 
 

Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού 
1. Ο διαγωνισµός αφορά την «Μίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) διαµορφωτήρα (GRADER) µε 
ιπποδύναµη 130 ΗΡ και άνω». 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µε την  υπ’ αριθ. 7513/20-06-2018 
(Α∆Α:ΩΕΒΗΘΡ1Υ-ΛΚΤ) Απόφαση της ∆νσης ∆ασών Σερρών, οριστική µελέτη µε τίτλο: 
«Συντήρηση ∆ασικού Οδικού δικτύου και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών 
∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου έτους 2018». 
Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες της εν λόγω διακήρυξης αφορούν την εδαφική περιοχή ευθύνης του 
∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου όπως αυτή οριοθετείται στην άνωθεν εγκεκριµένη µελέτη. 
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Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αναλύονται ως εξής:  
α) Ισοπέδωση-Μόρφωση καταστρώµατος.  
Η εργασία περιλαµβάνει αποκατάσταση ζηµιών στο κατάστρωµα, αποµάκρυνση µικροκαταπτώσεων 
από τα πρανή, διάστρωση των προϊόντων, µόρφωση του καταστρώµατος σε όλο το πλάτος χωρίς τη 
δηµιουργία «σειραδίου». 
Κατά θέσεις θα εξασφαλίζεται η απορροή των νερών της βροχής µε κατάλληλη επίκληση του 
καταστρώµατος ιδιαίτερα εκεί που δεν υπάρχουν τάφροι απορροής (χαντάκια). 
Όπου έχει γίνει οδοστρωσία δε θα πραγµατοποιηθούν εργασίες µόρφωσης καταστρώµατος.  
Όπου υπάρχει παλιό «σειράδι» αυτό θα αποµακρυνθεί. Σε περιοχές που τα εδάφη είναι κακής 
ποιότητας η µόρφωση του καταστρώµατος θα γίνει µε µεγαλύτερη επιµέλεια ώστε το κατάστρωµα να 
παρουσιάζει οµαλή µορφή. Απαραίτητη είναι η οµαλοποίηση της επιφάνειας του καταστρώµατος µε 
επιµεληµένη επίχωση των χαραδρώσεων (νεροφαγώµατα). 
Σε καµία φάση των εργασιών δε θα κλείνουν (δε θα αποκόπτεται η κυκλοφορία) οι αντιπυρικοί δρόµοι 
και ζώνες, τα δε προϊόντα εκσκαφών θα διαµορφώνονται ώστε να µην παρακωλύουν την κυκλοφορία 
των οχηµάτων και τα πρανή θα διαµορφώνονται πλήρως. Επίσης εντός της ηµέρας θα ολοκληρώνεται 
η εργασία στο τµήµα του δρόµου προκειµένου να αποφευχθεί η παραµονή σωρών χώµατος επί του 
καταστρώµατος του δρόµου που κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι δυσδιάκριτα από τους οδηγούς των 
οχηµάτων και περικλείει κινδύνους για αυτούς και τα οχήµατά τους. 
Η εργασία θα είναι σύµφωνη µε τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) και συγκεκριµένα µε την 
Π.Τ.Π.Χ1. 
β) Καθαρισµός υφιστάµενων τάφρων δασοδρόµων. 
Η εργασία περιλαµβάνει τον καθαρισµό και µόρφωση παλαιών τάφρων, διάστρωση των προϊόντων 
καθαρισµού και εξασφάλιση λειτουργίας τεχνικών έργων (σωληνωτών οχετών). 
Ο καθαρισµός και διαµόρφωση τάφρων θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε µετά τη διαµόρφωση αυτού, το 
βάθος της τάφρου να είναι τουλάχιστον 0,50 µέτρα. Τα προϊόντα από τον καθαρισµό και τη 
διαµόρφωση των τάφρων θα διασκορπίζονται οµοιόµορφα στο κατάστρωµα και τα χονδρά υλικά θα 
αποµακρύνονται. Σε κατάλληλες θέσεις (στροφές, ελιγµούς κλπ.) θα δίνεται προσοχή ώστε οι τάφροι 
να διαµορφώνονται έτσι ώστε να οδηγούν τα όµβρια ύδατα εκτός καταστρώµατος δρόµου. 
Η εργασία θα είναι σύµφωνη µε τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) και συγκεκριµένα µε την 
Π.Τ.Π. 13  
γ) Καθαρισµός αντιπυρικών ζωνών 
Η εργασία περιλαµβάνει την πλήρη αποµάκρυνση  µε µηχανικά µέσα, του συνόλου  της 
δασικής βλάστησης που καλύπτουν τις αντιπυρικές ζώνες. 
Ο καθαρισµός των αντιπυρικών ζωνών και λωρίδων θα γίνεται έτσι ώστε να αποµακρύνεται απ΄ αυτές 
κάθε εύφλεκτη βλάστηση και θα δίνεται προσοχή ώστε αυτές να είναι προσπελάσιµες από τα 
πυροσβεστικά οχήµατα και τα οχήµατα της ∆ασικής Υπηρεσίας. Στον καθαρισµό των αντιπυρικών 
ζωνών θα λαµβάνονται υπόψη τα γεωµετρικά στοιχεία κάθε ζώνης ώστε αυτή ανάλογα µε το πλάτος 
της, τη θέση της στο χώρο (κατά µήκος πλαγιών, ράχεων κλπ.) και το σκοπό για τον οποίο 
κατασκευάσθηκε να προσφέρει τα µέγιστα στην αντιπυρική προστασία του δάσους. Ειδικά στις ζώνες 
κατά µήκος ράχεων µε αξονικές κλίσεις άνω του 10 % θα πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε τα όµβρια 
ύδατα να οδηγούνται εκτός αυτών. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν µε διαµορφωτήρα (Grader), ιπποδύναµης 130 ίππων και 
άνω ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να φέρει εµπρόσθιο µαχαίρι. 
Το µηχάνηµα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, συντηρηµένο µε καλά ελαστικά και προβολείς 
εργασίας.  
Ο διαµορφωτήρας (GRADER) πρέπει να έχει ωροµετρητή, για την καταγραφή των ωρών εργασίας. 
Το κιβώτιο µέσα στο οποίο θα τοποθετείται ο ωροµετρητής θα είναι από λαµαρίνα 1,5 - 2,0 χλστ., θα 
έχει διαστάσεις διπλάσιες του ωροµετρητού και θα είναι κολληµένο σταθερά και όχι βιδωµένο στο 
µηχάνηµα. Η εγγραφή στην κάρτα θα συµπίπτει ακριβώς µε το καθοριζόµενο ωράριο εργασίας. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, πλαστογράφηση ή παραποίηση καρτών, περικόπτονται οι 
ψευδείς αναγραφείσες ώρες και ο εκµισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος. 
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Απόδοση Μηχανήµατος  
Για το µηχάνηµα ορίζεται ελάχιστο όριο απόδοσης ηµερησίως, ίση µε την προβλεπόµενη από την ΑΤΕΟ 
του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, για έργα οδοποιίας. 
  
Ηµερήσια ∆ελτία – Πρακτικά Απασχόλησης:  
Οι κάρτες εργασίας θα είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες από τον επιβλέποντα και σφραγισµένες 
από τον εκµισθωτή. Θα παραδίνονται από τον επιστάτη κάθε πρωί στον χειριστή και αφού 
τοποθετούνται στον ωροµετρητή µπροστά του πριν από την έναρξη της εργασίας (στον τόπο όπου 
πρόκειται να αρχίσει η εργασία και όχι στον τόπο σταθµεύσεως ή ανεφοδιασµού) θα ασφαλίζεται ο 
ωροµετρητής και το κλειδί θα κρατιέται από τον επιστάτη. Μετά το τέλος της εργασίας κάθε ηµέρας θα 
παραλαµβάνεται η κάρτα από τον επιστάτη και θα γράφονται καθαρά από αυτόν οι πραγµατικές ώρες 
εργασίας µε βάση τις ενδείξεις της κάρτας του µηχανήµατος. Θα συντάσσεται από τον επιστάτη 
Ηµερήσιο ∆ελτίο Εργασίας Μηχανήµατος που θα υπογράφεται από τον επιστάτη, το χειριστή ή τον 
εκµισθωτή και τον επιβλέποντα. Με βάση τα Ηµερήσια ∆ελτία Εργασίας Μηχανήµατος, στο τέλος κάθε 
δεκαπενθηµέρου θα συντάσσεται Πρακτικό Απασχολήσεως Μηχανήµατος, αυτό θα υπογράφεται από 
τον εκµισθωτή, τον επιστάτη, τον επιβλέποντα και θα θεωρείται από το ∆ασάρχη Σιδηροκάστρου. Τα 
Ηµερήσια ∆ελτία Εργασίας και το Πρακτικό Απασχόλησης συντάσσονται σε τριπλούν. Σε περίπτωση 
άρνησης του εκµισθωτή ή του χειριστή να υπογράψει τα Ηµερήσια ∆ελτία & το Πρακτικό 
Απασχόλησης στη θέση της υπογραφής γράφεται η φράση «αρνήθηκε να υπογράψει» αυτό δε, 
θεωρείται κανονικό για τη µετέπειτα διαδικασία καταβολής των µισθωµάτων.  
Το πρόγραµµα των εργασιών θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και ο 
ανάδοχος θα ενηµερώνεται από τον επιβλέποντα της σύµβασης µία ηµέρα νωρίτερα πλην των 
εκτάκτων περιπτώσεων. 
Η µίσθωση του µηχανήµατος θα αφορά εκτέλεση εργασιών µέχρι ποσού δαπάνης 16.500,00  ευρώ 
µε Φ.Π.Α.. 

  
2. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 4: ∆απάνη της σύµβασης  
Η δαπάνη της µίσθωσης του µηχανήµατος ανέρχεται σε 16.500,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Καθαρή αξία:  13.306,45 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (24%):        3.193,55 € 
 

ΑA/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθµός 
τιµολογίου 

Άρθρο 
Αναθ/σης 

ΑΤΕΟ 

Είδος 
µονάδας 

Τιµή 
µονάδας 

1 
Χωµατουργικές εργασίες µε 

χρήση Ισοπεδωτήρα - 
∆ιαµορφωτή (Grader) 

(ισοπέδωση-Καθαρισµός τάφρου) 
Ν. Άρθρο 1 

1140 (ΑΤΕΟ-
501, εργασία 

διαµορφωτήρα) 
ΩΡΑ 97,20 

Ο διαγωνισµός θα γίνει µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες, 
επί του τιµολογίου, σε έντυπη οικονοµική προσφορά που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία µας. 
Η δαπάνη της µίσθωσης του µηχανήµατος µπορεί να ανέλθει µέχρι εξαντλήσεως της 
κατανεµηθείσας πίστωσης.   
Στην τιµή του µισθώµατος περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη που αφορά το µηχάνηµα και τους 
χειριστές. 
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Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου 
1. . Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου, από 
το οποίο µας κατανεµήθηκε το ποσό των 16.500,00 € µε τη µε αριθ. πρωτ. 169429/1647/24-04-
2018 Απόφαση ΥΠΕΝ για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση ∆ασικού Οδικού δικτύου και 
Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου έτους 2018». 
2. Υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 και 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σε εφαρµογή της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 
4412/2016 και της ΚΥΑ Α.Π. 1191/14-03-2017 (969 Β΄). 
3. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον κύριο του έργου. 
4. Η  πληρωµή του αναδόχου, θα γίνει µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών.  
5. ∆ε θα καταβληθεί εργολαβικό όφελος στον ανάδοχο 
6. ∆ε θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο 
7. ∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
Η πληρωµή του τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που θα οριστεί µε Απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ασών ΣΕΡΡΩΝ, γνωµοδοτεί για 
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε βάση για όλα τα µηχανήµατα το µικρότερο συντελεστή (ΩΜ/ΗΡ), 
ο οποίος είναι το πηλίκο της διαίρεσης του προσφερόµενου ωριαίου µισθώµατος (ΩΜ) σε Ευρώ, δια 
του αριθµού των ίππων (ΗΡ) του κινητήρα, σύµφωνα µε την πραγµατική ισχύ που αναγράφεται στην 
άδεια κυκλοφορίας του µηχανήµατος.  
Για τον υπολογισµό του συντελεστή λαµβάνεται υπ’ όψιν: 
Για το µηχάνηµα µέχρι και 170 ΗP. Στην περίπτωση µεγαλύτερης ιπποδύναµης των 170 ΗP 
υπολογίζεται ο συντελεστής µε ιπποδύναµη 170 ΗΡ. 
Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης του συντελεστή, η επιτροπή  γνωµοδοτεί µε βάση  την ιπποδύναµη 
του µηχανήµατος. 
Αν και αυτή είναι ίδια γνωµοδοτεί µε βάση το έτος κατασκευής.  
Αν και αυτό είναι ίδιο η Επιτροπή διενεργεί δηµόσια κλήρωση, παρουσία των ενδιαφεροµένων.  
 

Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας 
του διαγωνισµού 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η  
12/07/2018, ηµέρα Πέµπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.. Μετά τη 
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ασαρχείο Σιδηροκάστρου. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος θα επαναληφθεί την 19/07/2018  
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 – 10:00, (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους συµµετέχοντες η 
10:00) στον ίδιο τόπο, µε τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη δηµοσίευση. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δε διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε 
απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων 
των δύο προηγούµενων εδαφίων. 
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Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 7 είτε: 
(α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε  
(β) µε συστηµένη επιστολή προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είτε  
(γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί, στο πρωτόκολλο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που διεξάγει το 
διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 
7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆ε θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
 

Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του ……………………… 

 
για τις εργασίες: «Αντιπυρικής Προστασίας και Οδοποιίας Συντήρησης ∆ασικού Οδικού δικτύου 
και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου έτους 2018– Μίσθωση µε 

ωροµίσθιο ενός (1) διαµορφωτήρα (GRADER) µε ιπποδύναµη 130 ΗΡ και άνω»  
 

µε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το ∆ασαρχείο Σιδηροκάστρου 
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την  …………. 

 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:  

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 9.  
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το 
ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και 
τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει το 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της παρούσας. 
Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ 
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
3. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
 

Άρθρο 10: Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
1. Η τιµή της παρεχόµενης εργασίας δίνεται σε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 της παρούσας σε έντυπη οικονοµική προσφορά που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Στη 
διαµορφούµενη τιµή θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της 
παρεχόµενης εργασίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2. Η διαµορφούµενη τιµή θα είναι σε ευρώ 
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση 
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί 
και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 
του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της 
παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στο φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς 
δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της 
σύµβασης. 
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία 
των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση 
των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών    
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
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τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 
και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους 
συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 
µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 
προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού.  
γ) Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
δ) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η 
επιλογή του (προσωρινού) αναδόχου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσης. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιµες προσφορές. 
 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα 
(10) έως είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που 
καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε 
(5)  ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας,  

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης 
της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Προϊσταµένη Αρχή για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
β) Η Προϊσταµένη Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η Υπηρεσία κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί 
αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες 
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας 
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υπηρεσίας. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός πέντε (5) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 

Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες µηχανηµάτων: 
∆ιαµορφωτήρων (GRADER) µε ιπποδύναµη 130 ΗΡ (ίππων) και άνω    
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες µηχανηµάτων είναι η έµπρακτη απόδειξη σχέσης µεταξύ 
του προσφέροντος και του µηχανήµατος (παραχωρητήριο, µισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ) το οποίο 
θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να είναι σε 
ισχύ, την ηµέρα της δηµοπρασίας, και για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον τριών (3) µηνών και 
σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισµού   
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει 
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του 
(αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα, 
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
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Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την 
εθνική νοµοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 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. ∆εν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο 
αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, 
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται  η παράγραφος 2. 
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 
2 και 4. 
5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα 
µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο 
ισχύει η απόφαση 
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
7. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (διαγωνισµό). 
8. Όταν υπάρχει έλλειψη επαρκών στοιχείων - εγγράφων που εξασφαλίζουν την νόµιµη και ασφαλή 
λειτουργία των µηχανηµάτων. 
 

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής  
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας: 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες µηχανηµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 12. 
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Άρθρο 15: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε 
µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της 
παρούσας,  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

Άρθρο 16: ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 
1. α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 
12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (α) 
και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.  
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης 
να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7. 
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 12, 13 και 14 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της 
ένωσης.  
ε. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 
 
2.   ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού 
µητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13. 
β) Για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό 
φορέα, 
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καθώς και για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ των µελών της 
διοίκησής τους εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 
γ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 
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και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 
της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 
δ) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός 
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
ε) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του µηχανήµατος, που θα φαίνεται η ιπποδύναµη, ο 
τύπος, η σειρά κατασκευής και το έτος κατασκευής 
ζ) Βεβαίωση Καταβολής Τελών Χρήσης Μ.Ε., από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών. 
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σχετικά µε το χρόνο γενικής επισκευής του κινητήρα του 
µηχανήµατος, από Συνεργείο - Μηχανουργείο. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτικά και θεωρούνται τυπικά και ουσιώδη. 
Έλλειψη έστω και ενός από αυτά, αποτελεί αιτία αποκλεισµού.  
 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι: 

• Αξίας 665,32 Ευρώ   
η οποία θα ισχύει µέχρι επιστροφής της. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή από την υπηρεσία, πρέπει να 
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόµενα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος 
της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
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ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 
ια) και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
 

Άρθρο 19: Ενστάσεις  
Κατά των πράξεων της υπηρεσίας χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο 
της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 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 επιστρέφεται µε πράξη 
της Προϊσταµένης Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση 
η οποία υποβάλλεται στην Προϊσταµένη Αρχή µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, ύστερα από 
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 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 επιστρέφεται µε πράξη της Προϊσταµένης αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 
 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 
σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των 
εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα , και η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. , 
είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 
36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
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4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την 
παρουσία διερµηνέων. 
 

Άρθρο 21: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 
νοµοθετηµάτων: 
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

-  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…». 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

-  οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και 
υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού 
πλαισίου της. 
- Π.∆. 437/81 ‘’περί µελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων (ΦΕΚ. Α’ 120) 
 

Άρθρο 22: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ για δώδεκα (12) ηµέρες και φέρει 
κωδικό Α∆ΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, 
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης  (http://www.damt.gov.gr/). 
 

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης 
Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η εργασία είναι τα αναφερόµενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  
ως κατωτέρω.  

1. Το συµφωνητικό 
2. Η παρούσα διακήρυξη 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το τιµολόγιο 
5. Η Μελέτη. 

 
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η υπηρεσία παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 11/07/2018 (προηγούµενη της 
δηµοπρασίας). 
 

Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας. 
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Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 

Η εκτέλεση της εργασίας πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30/11/2018 στο ∆ασαρχείο 
Σιδηροκάστρου. 

Άρθρο 27: Ατυχήµατα – Ασφάλιση του προσωπικού. 
Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που απασχολεί σε µια από τις 
αναγνωρισµένες ασφαλιστικές εταιρείες του ∆ηµοσίου. Η δαπάνη για τα υπό του εκµισθωτή καταβλητέα 
ασφάλιστρα στο σύνολο, δηλαδή εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισµένου βαρύνει τον ίδιο. Σε 
καµία περίπτωση δεν µπορεί να βαρύνει τον φορέα του έργου ούτε να επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις 
ατυχηµάτων, του εν γένει προσωπικού του εκµισθωτή, ως και αποζηµιώσεις για ζηµιές προκαλούµενες 
από το προσωπικό του και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, 
∆ήµων και Κοινοτήτων και εν γένει πάσης φύσεως κοινωφελή έργα. 
Ο εκµισθωτής υποχρεούται να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ενάντια στα ατυχήµατα. Πρέπει να 
µεριµνήσει έτσι ώστε να µη γίνονται ατυχήµατα στους εκεί εργαζοµένους. Την ευθύνη της αποζηµίωσης 
για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί αναλαµβάνει στο ακέραιο ο ίδιος. Επίσης θα πρέπει φροντίσει για την 
ασφάλεια και να µη γίνει πρόξενος πυρκαγιάς και ζηµιών. Για κάθε ζηµία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο 
εκµισθωτής. 
Η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση για τη µεταφορά του εργοταξίου στον τόπο εργασίας, για την 
εξεύρεση τόπου διαµονής τους και για την διατροφή τους. 

Άρθρο 28: Άλλες υποχρεώσεις 
1) Ο χειρισµός του µηχανήµατος θα γίνεται από έµπειρο και επιδέξιο χειριστή που θα έχει το ανάλογο 
δίπλωµα. Αντίγραφο του διπλώµατος θα παραδοθεί από τον εκµισθωτή κατά την εγκατάστασή του στο 
έργο. Σε περίπτωση που κριθεί ακατάλληλος από τον Επιβλέποντα του έργου, η Υπηρεσία θα ζητήσει την 
αντικατάστασή του, ο δε εκµισθωτής υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών από την ειδοποίησή του. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως, ο εκµισθωτής υπόκειται τις 
συνέπειες της µη τηρήσεως των όρων της παρούσης. 
2) Η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση για τη µεταφορά του χειριστού και του προσωπικού εκάστου 
µηχανήµατος στον τόπο εργασίας ή για την εξεύρεση τόπου διαµονής. 
3) Ο εκµισθωτής απαγορεύεται να διακόψει τις εργασίες πέραν της µίας ηµέρας ανά δεκαπενθήµερο, 
εκτός αν έχει δοθεί εντολή ή έγκριση της Υπηρεσίας για µεγαλύτερη διακοπή. Σε περίπτωση σοβαρής 
βλάβης µηχανήµατος η οποία δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί εντός πέντε (5) ηµερών, ο εκµισθωτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει το µηχάνηµα µε άλλο αναλόγου τύπου και ιπποδύναµης, το οποίο θα έχει 
την έγκριση της Υπηρεσίας και να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας. 
4) Η κανονική ηµερήσια απασχόληση του µηχανήµατος, ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, το οποίο µπορεί να 
αυξηθεί σε δέκα (10) ώρες, µε απόφαση της υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση που λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών κλπ. η το µηχάνηµα εργασθεί για χρόνο λιγότερο 
των οκτώ (8)ωρών θα καταβάλλεται ανάλογη αµοιβή για τις πραγµατικές ώρες απασχόλησης αυτού στο 
έργο. 
Όσες φορές δεν χρησιµοποιηθεί το µηχάνηµα λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών δεν καταβάλλεται 
µίσθωµα.   
Εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, µπορεί να υποχρεωθεί ο ανάδοχος να απασχολεί το    
µηχάνηµα του τα Σάββατα και τις Κυριακές και τις αργίες µε την καταβολή κανονικής ωριαίας 
αποζηµίωσης για οκτώ (8) ή δέκα (10) ώρες απασχόλησης του µηχανήµατος χωρίς καµία προσαύξηση.  

 
Άρθρο  29: Κοινοποίηση εγγράφων κλπ. 

Όλα τα έγγραφα, οι αποφάσεις, οι προσκλήσεις και οι διαταγές της Υπηρεσίας επιδίδονται µε απόδειξη 
στον εκµισθωτή ή στον αντίκλητο αυτού. Κάθε αναφορά ή αίτηση του εκµισθωτή πρέπει να κατατίθεται 
στο ∆ασαρχείο Σιδηροκάστρου.  

 
Άρθρο 30. Επιπτώσεις. 

Η µη τήρηση από τον εκµισθωτή οιονδήποτε άρθρου της παρούσης ή του Συµφωνητικού δίνει το 
δικαίωµα στην Υπηρεσία να καταγγείλει το Συµφωνητικό και να τον κηρύξει έκπτωτο 
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Άρθρο 31: ∆ιάλυση της Σύµβασης 
Η λύση της σύµβασης επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Παράβαση των όρων της σύµβασης. 
2. Περικοπή των σχετικών οικονοµικών πιστώσεων. 
3. Αναστολή των εργασιών από την Υπηρεσία. 

Ματαίωση της διαδικασίας ή για οποιονδήποτε λόγο, µη κατακύρωσή της, δε δηµιουργεί δικαίωµα ή 
απαίτηση υπέρ του αναδόχου. Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί,  παραιτείται από κάθε αξίωση, όταν και 
εφόσον επέλθουν απρόβλεπτες µεταβολές των οικονοµικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
388 του Αστικού Κώδικα. 

 
Άρθρο 32: ∆ιάφορες ρυθµίσεις 

Η έγκριση διενέργειας της δηµοπρατούµενης εργασίας και η δέσµευση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθ. 9432/28/06/2018 Απόφαση της ∆νσης ∆ασών Σερρών και η 
πίστωση διατέθηκε µε την 169429/1647/24-04-2018 Απόφαση του ΥΠΕΝ 
 

Σιδηρόκαστρο,  29-06- 2018 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

Φάκης ∆ήµος 
∆ασολόγος µε Β’ βαθµό  

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου 

 
 
 
 

Στυλιανός Γαϊδαρτζής 
∆ασολόγος µε Α’ βαθµό  

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθ. πρωτ. 9432/28/06/2018  Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Σερρών 

Σέρρες        -      - 2018 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη  
της ∆/νσης ∆ασών Σερρών 

 
 
 
 

Μαρία Χατζηπαρτάλη 
∆ασολόγος µε Α’ βαθµό 
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