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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάση τιμή̋.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΤΥΠΟ
24/10/2019

      Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντα̋ υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ 

- Πρόγραμμα Καλλικράτη̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2014) 

«Ρυθμίσει̋ για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγία̋ 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσε̋ ρυθμίσει̋ αρμοδιότητα̋ 

Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτου̋ και άλλε̋ 

διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-08-2010) «Περί Δημοσιονομική̋ 

Διαχείριση̋ και Ευθύνη̋».

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στι̋ οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ορθή επανάληψη στι̋ : 24/10/2019

ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 18/10/2019

Α. Π.: οικ. 165931
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4. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52, τεύχο̋ Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ με την Οδηγία (ΕΕ 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 8η̋ Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 

τη̋ τεχνογνωσία̋ και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του̋ (EEL 157 τη̋ 15.06.2016) – Μέτρα για την 

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ και άλλε̋ διατάξει̋».

5. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεω̋ υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋». 

6. Το με αριθ. πρωτ. 86312/22-05-2019 πρωτογενέ̋ αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ004994339) του Τμήματο̋ 

Συγκοινωνιακών Έργων τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋.

7. Την με αριθ. 1404/2019 (ΑΔΑ: 6ΛΓΟ7ΛΨ-6Δ1) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ με 

την οποία εγκρίνεται η εν λόγω δαπάνη.

8. Τι̋ με αριθ. 3313/2019 (ΑΔΑ: 6Ι1Ρ7ΛΨ-4ΦΥ, ΑΔΑΜ: 19REQ005511933) απόφαση δέσμευση̋ ποσού 

44.000,00€ στον Κ.Α.Ε.: 03.071.9471.05.14104 και 3531/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΛΤ7ΛΨ-ΕΩ1, ΑΔΑΜ: 19REQ005572240) 

απόφαση δέσμευση̋ ποσού 30.000,00€ στον Κ.Α.Ε.: 03.071.9471.05.14104.

9. Τη με αρ. πρωτ. 141307/04-09-2019 διαβίβαση μελέτη̋ για την παροχή εργασιών αποχιονισμού για το έτο̋ 

2020 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋, τη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών Έργων.

10. Tην με αριθ. 2274/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΓΑ7ΛΨ-ΞΒΤ) έγκριση διενέργεια̋ του αναφερόμενου διαγωνισμού από την 

Οικονομική Επιτροπή τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋. 

Π ΡΟ ΚΗ Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση 

τιμή̋ σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομή̋, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τη̋ Π.Ε. 

Καστοριά̋, για το έτο̋ 2020.

Ο ενδεικτικό̋ Προϋπολογισμό̋ για ορίζεται στο συνολικό ποσό των 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

O διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευση̋ τη̋ προκήρυξη̋ 

τη̋ σύμβαση̋ στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016, όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ δημοσιεύθηκε στον Τοπικό καθημερινό τύπο τη̋ Καστοριά̋ και αναρτήθηκε 

επίση̋ στα προβλεπόμενα σημεία ενδιαφέροντο̋.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπω̋ περιγράφεται στο άρθρο 3.1 τη̋ παρούση̋.

Ο διαγωνισμό̋ θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

                        Ο Περιφερειάρχη̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋     

                                                      Γεώργιο̋ Κασαπίδη̋             
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

Επωνυμία Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋

Ταχυδρομική διεύθυνση Διοικητήριο

Πόλη Καστοριά

Ταχυδρομικό̋ Κωδικό̋ 52100

Χώρα Ελλάδα

Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋:

Για τη Διακήρυξη:

Για τι̋ Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋:

κ. Αγγελική  Άννα

24673-50203

Χρυσούλα Ευσταθιάδου

24670-82004

Φαξ 246730-50353

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.anna@kastoria.pdm.gov.gr

x.efstathiadou@kastoria.pdm.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασία̋-Χρηματοδότηση.
Χρηματοδότηση τη̋ σύμβαση̋.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 541) κ.ε. 20014ΕΠ54100002 «Στοιχειώδη̋ 

συντήρηση και αποχιονισμό̋ οδικού δικτύου Δυτική̋ Μακεδονία̋ – Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων 

τη̋ Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000), σύμφωνα με το Πρακτικό τη̋ 10η̋ 

Συνεδρίαση̋ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτική Μακεδονία̋, (ΑΔΑ: ΩΩ147ΛΨ-ΓΓΕ) Αναλυτικό̋ Πίνακα̋ με Α/Α 

4.3 (Αποχιονισμό̋ Επαρχ. Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καστοριά̋) Κ.Α.Ε.: 02.10.03.071.9471.05.14104.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

Το αντικείμενο τη̋ παρούσα̋  διακήρυξη̋ είναι η ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομή̋, στο επαρχιακό 

οδικό δίκτυο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋, για το έτο̋ 2020, σε ιδιοκτήτε̋ μηχανημάτων έργου και συγκεκριμένα σε 

αποχιονιστικά μηχανήματα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα, καθώ̋ και διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ), 

όπω̋ αναγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Οι ανωτέρω υπηρεσίε̋ κατατάσσονται στον  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90620000 

Υπηρεσίε̋ εκχιονισμού.

Η παρούσα διακήρυξη υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Καστοριά – Λακκώματα – Λάγγα – Βράχο̋ – Μελάνθιο – Ζευγοστάσιο – Περιβόλι – Καστανόφυτο – 

Αυχένα̋».

ΤΜΗΜΑ 2: «Καστοριά – Αμμουδάρα – Ασπροκκλησιά – Νόστιμο – Ανθηρό – Σπήλιο̋ – Άγιο̋ Ηλία̋ – όρια προ̋ 

Δαμασκηνιά – Βοτάνι – Διαλεχτό – Βέλο̋».

ΤΜΗΜΑ 3: «Καστοριά – Άργο̋ Ορεστικό – Κωσταράζι – Βογατσικό – Γέρμα – Αμπελόκηποι».

ΤΜΗΜΑ 4: «Πεύκο – Γράμμο».

Ο παρών Διαγωνισμό̋ γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμή̋ / 

ανά ώρα εργασία̋.
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Ο ενδεικτικό̋ προϋπολογισμό̋ και για τα τρία τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 % (συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ χωρί̋ Φ.Π.Α.:  45.900,00€, δικαίωμα προαίρεση̋ 30,00% επί των ωρών: 
13.770,00€, στρογγυλοποίηση 9,20 και  Φ.Π.Α. : 14.320,80€).

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

α) ΤΜΗΜΑ 1: (Καστοριά – 

Λακκώματα – Λάγγα – Βράχο̋ – 

Μελάνθιο – Ζευγοστάσιο – Περιβόλι 

– Καστανόφυτο – Αυχένα̋)

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

ΜΕΧΡΙ 10.000,00€

β) ΤΜΗΜΑ 2: (Καστοριά – 

Αμμουδάρα – Ασπροκκλησιά – 

Νόστιμο – Ανθηρό – Σπήλιο̋ – Άγιο̋ 

Ηλία̋ – όρια προ̋ Δαμασκηνιά – 

Βοτάνι – Διαλεχτό - Βέλο̋)

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

ΜΕΧΡΙ 10.000,00€

γ) ΤΜΗΜΑ 3: (Καστοριά – Άργο̋ 

Ορεστικό – Κωσταράζι – Βογατσικό – 

Γέρμα - Αμπελόκηποι)

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

ΜΕΧΡΙ   9.000,00€

δ) ΤΜΗΜΑ 4: (Πεύκο – Γράμμο̋) Διαμορφωτή̋ γαιών (γκρέιντερ) ΜΕΧΡΙ 16.900,00€

Κάθε προμηθευτή̋ μπορεί να υποβάλλει προσφορά, για ένα ή περισσότερα τμήματα τη̋ επαρχιακή̋ οδού (βλέπε 

παράρτημα IV – Υπόδειγμα Οικονομική̋ Προσφορά̋). 

Οι προσφορέ̋ που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν από την Επιτροπή Διενέργεια̋ Διαγωνισμού ω̋ απορριπτέε̋, θα 

καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό τη̋.

Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ μέχρι τι̋ 31/12/2020, με τη δυνατότητα 

παράταση̋ για τεσσάρων (4) ακόμη μηνών, μετά από συμφωνία και των δύο μερών.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο. 

Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τι̋ κατ΄ εξουσιοδότηση αυτή̋ 

εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, όπω̋ ισχύουν και ιδίω̋:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπω̋ έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει,

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» και ειδικότερα τι̋ 

διατάξει̋ του άρθρου 1,

τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋ 16.2.2011 για 

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋»,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τη̋ διοίκηση̋ και ορισμό̋ των μελών του̋ 

με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλε̋ διατάξει̋»,

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋», 
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”  και ιδίω̋ των άρθρων 7 

και 13 έω̋ 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋”, όπω̋ ισχύει,

Του π.δ 39/17 (64/Α) “¨Κανονισμό̋ εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών 

Προσφυγών”,

Πλέον των :

1. Το με αριθ. πρωτ. 86312/22-05-2019 πρωτογενέ̋ αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ004994339) του Τμήματο̋ 

Συγκοινωνιακών Έργων τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋.

2. Την με αριθ. 1404/2019 (ΑΔΑ: 6ΛΓΟ7ΛΨ-6Δ1) απόφαση τη̋ Ο.Ε. με την οποία εγκρίνεται η εν λόγω δαπάνη.

3. Τι̋ με αριθ. 3313/2019 (ΑΔΑ: 6Ι1Ρ7ΛΨ-4ΦΥ, ΑΔΑΜ: 19REQ005511933) απόφαση δέσμευση̋ ποσού 

44.000,00€ στον Κ.Α.Ε.: 03.071.9471.05.14104 και 3531/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΛΤ7ΛΨ-ΕΩ1, ΑΔΑΜ: 19REQ005572240) 

απόφαση δέσμευση̋ ποσού 30.000,00€ στον Κ.Α.Ε.: 03.071.9471.05.14104.

4. Tην με αριθ. 2274/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΓΑ7ΛΨ-ΞΒΤ) έγκριση διενέργεια̋ του αναφερόμενου διαγωνισμού από την 

Οικονομική Επιτροπή τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋. 

1.5 Προθεσμία παραλαβή̋ προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ω̋ την Δευτέρα 04/11/2019 και ώρα 10:00πμ ή να αποστείλουν 

ταχυδρομικώ̋ τι̋ έγγραφε̋ προσφορέ̋ του̋, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών τη̋ Δ/νση̋ 

Διοικητικού – Οικονομικού, 2ο̋ όροφο̋, γραφείο 4, το αργότερο μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορέ̋ ή αιτήσει̋ συμμετοχή̋ που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρί̋ να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχω̋, από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό (άρθρο 96 Ν. 4412/2016).

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώ̋, ω̋ συστημένη. Όσε̋ προσφορέ̋ υποβληθούν έτσι, θα 

παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ω̋ άνω ημέρα και ώρα λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋. Προσοχή - 

η ημερομηνία σφραγίδα̋ του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί ενώπιον τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ την Δευτέρα 

04/11/2019 και ώρα 11:00πμ στη κτίριο τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋, Διοικητήριο, 52100 Καστοριά.

Οι προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν του̋ προμηθευτέ̋ για 180 ημέρε̋ από την επόμενη ημέρα τη̋ διενέργεια̋ του 

διαγωνισμού, υπερισχύοντα̋ όποια̋ άλλη̋ αναφορά̋ σε οποιοδήποτε σημείο τη̋ προσφορά̋ του̋ για μικρότερο 

χρονικό διάστημα. 

1.6Δημοσιότητα.

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:

1. Στον ιστότοπο του προγράμματο̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

2. Στον ιστότοπο του προγράμματο̋ ΚΗΜΔΗΣ (www. eprocurement.gov.gr).

3. Στην ιστοσελίδα τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ (https://kastoria.pdm.gov.gr).

4. Στον πίνακα ανακοινώσεων τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋.

5. Ανάρτησή τη̋ σε εμφανέ̋ σημείο του Επιμελητηρίου Καστοριά̋.

6. Σε μία τοπική Εφημερίδα.

Έξοδα δημοσιεύσεων.
Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ αρχική̋ και επαναληπτική̋, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 

εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχο̋ με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών (Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνη̋ δημοσίευση̋»).
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Στην περίπτωση που αναδειχθούν πλέον του ενό̋ (1) Ανάδοχοι, η δαπάνη επιμερίζεται αναλογικά και με βάση την 

εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματο̋.

1.7 Αρχέ̋ εφαρμοζόμενε̋ στη διαδικασία σύναψη̋. 

Οι οικονομικοί φορεί̋ δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν,  τι̋ υποχρεώσει̋ 

του̋ που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ νομοθεσία̋, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματο̋ Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ 

που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋.

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, αλλά και 

κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν.

γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ω̋ τέτοιε̋.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικέ̋ Πληροφορίε̋.

2.1.1 Έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.

Τα έγγραφα τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋  είναι τα ακόλουθα:

• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋.

• Αναλυτική περιγραφή φυσικού & οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

• Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋. 

• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ [ΤΕΥΔ].

• Υπόδειγμα Οικονομική̋ Προσφορά̋.

• Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών. 

• Tο σχέδιο τη̋ σύμβαση̋ με τα Παραρτήματά τη̋. 

• Η Μελέτη υπηρεσιών αποχιονισμού στο επαρχιακό δίκτυο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ για το έτο̋ 2020.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ Σύμβαση̋

Για τη Διακήρυξη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο 24673-50203

Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋ Αγγελική Άννα

Για τι̋ Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Τηλέφωνο 24670-82004

Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋ Χρυσούλα Ευσταθιάδου

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβή̋ των προσφορών, ούτω̋ ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετε̋ πληροφορίε̋, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν 

έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερι̋ (4) ημέρε̋ πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ υφίστανται σημαντικέ̋ αλλαγέ̋.

Η διάρκεια τη̋ παράταση̋ θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα.

Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσει̋ ή προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσει̋.

Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικέ̋ επιχειρήσει̋ 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ τη̋ παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη τη̋ Ένωση̋ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη τη̋ ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 

τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεση̋ χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια τη̋ εγγύηση̋ επιστρέφονται 

μετά τη λήξη του̋ στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερου̋ εκδότε̋ τη̋ 

παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσει̋ αυτέ̋ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοση̋, β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό τη̋ εγγύηση̋, 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 ένωση̋ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλο̋ τη̋ ένωση̋),  ζ) του̋ όρου̋ ότι: αα) 

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται του δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και τη̋ 

διζήσεω̋, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋ 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία τη̋ σχετική̋ διακήρυξη̋ και την ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, θ) την ημερομηνία 

λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋, ι) την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ εγγύηση̋ να καταβάλει το 

ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά ή μερικά εντό̋ πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προ̋ τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλή̋ εκτέλεση̋ και προκαταβολή̋, τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ 

σχετική̋ σύμβαση̋. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με του̋ εκδότε̋ των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά του̋.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχή̋ - Κριτήρια Ποιοτική̋ Επιλογή̋

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχή̋. 

1. Δικαίωμα συμμετοχή̋ στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτο̋-μέλο̋ τη̋ Ένωση̋,

β) κράτο̋-μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτε̋ χώρε̋ που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματο̋ I τη̋ ω̋ άνω Συμφωνία̋, καθώ̋ και 

δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και έχουν συνάψει διμερεί̋ ή 

πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων, εφόσον πληρούν 

τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζονται στα άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στο άρθρο 

2.4.3. «Δικαιολογητικά συμμετοχή̋» τη̋ παρούσα̋.

2. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά̋. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει 

από τι̋ ενώσει̋ οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον του̋ ανατεθεί η 

σύμβαση.

 3. Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη τη̋ ευθύνονται έναντι τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον.  
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχή̋.

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, κατατίθεται από του̋ 

συμμετέχοντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ (προσφέροντε̋), εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, ποσού όπω̋ αναλυτικά 

ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με το αρθ. 72 του Ν. 4412/2016: 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (σε ευρώ)

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ποσοστό 

1%) σε ευρώ

1 ΤΜΗΜΑ 1 10.000,00 100,00

2 ΤΜΗΜΑ 2 10.000,00 100,00

3 ΤΜΗΜΑ 3  9.000,00 90,00

4 ΤΜΗΜΑ 4 16.900,00 169,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
45.900,00€ 459,00

Στην περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχή̋ περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τι̋ υποχρεώσει̋ όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχή̋ πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρε̋ μετά τη λήξη του χρόνου ισχύο̋ τη̋ 

προσφορά̋ του άρθρου 2.4.5 τη̋ παρούσα̋, άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη τη̋ προσφορά̋, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη του̋, τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ 

προσφορά̋ και τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋. 

Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ λοιπού̋ προσφέροντε̋ μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ ενδικοφανού̋ προσφυγή̋ ή την έκδοση απόφαση̋ επί ασκηθείσα̋ 

προσφυγή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και 

β) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ ενδίκων ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφαση̋ επ’ αυτών.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχή̋ καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύο̋ 

αυτή̋, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίε̋ που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρω̋ 

τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρω̋ για υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ (διαγωνισμό) οικονομικό̋ φορέα̋, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 

του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένα̋ ή περισσότεροι από του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρο̋ του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋ : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008 

σ.42), 

β) δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ διαφθορά̋ στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών τη̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ ορίζονται, αντιστοίχω̋, 

στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξη̋ 

εγκλήματο̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 4 αυτή̋, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, όπω̋ αυτέ̋ ορίζονται 

στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ Οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ 

εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, επίση̋, όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά στου̋ διαχειριστέ̋.

Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στου̋ 

νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του̋.

Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδο̋ αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τη̋ καταδίκη̋ με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋:

α) Όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋  ή την εθνική νομοθεσία.

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ 

υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋.

Αν ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ του που 

αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικό̋ φορέα̋, όταν έχει εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋ φόρου̋ ή 

τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή του̋ ή

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρο̋ του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ 

υποβολή̋ προσφορά̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ 

Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι οποίε̋ 
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προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσει̋ πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, οικονομικό̋ φορέα̋ σε 

οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ καταστάσει̋: 

(α) εάν έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίο̋ βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέα̋ είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα μέτρα για τη συνέχιση τη̋ επιχειρηματική̋ του λειτουργία̋, 

(γ) υπάρχουν επαρκώ̋ εύλογε̋ ενδείξει̋ που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ συνήψε συμφωνίε̋ 

με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουση̋ συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωση̋ του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 

προετοιμασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο 

πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋ 

σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ σύμβαση̋, 

αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋, έχει αποκρύψει τι̋ 

πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 2.3 τη̋ παρούσα̋, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, να 

αποκτήσει εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψη̋ σύμβαση̋ ή να παράσχει εξ αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στι̋ άνω περιπτώσει̋ (α) ω̋ (θ) η περίοδο̋ αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 

ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότο̋.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίο̋ βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων 

που αναφέρονται στην περίπτωση τη̋ παρούσα̋ παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω 

φορέα̋ είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα μέτρα για τη 

συνέχιση τη̋ επιχειρηματική̋ του λειτουργία̋. 
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2.2.3.4. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ 

σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋. 

2.2.3.5. Οικονομικό̋ φορέα̋ που εμπίπτει σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1, 

2.2.3.2 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικό̋ λόγο̋ αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τι̋ ιδιαίτερε̋ 

περιστάσει̋ του ποινικού αδικήματο̋ ή του παραπτώματο̋. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό τη̋ απόφαση̋ αυτή̋. Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τι̋ 

κείμενε̋ διατάξει̋, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίε̋ σύναψη̋ σύμβαση̋ 

ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δεν μπορεί να κάνει χρήση τη̋ ανωτέρω δυνατότητα̋ κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Οικονομικό̋ φορέα̋, στον οποίο 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 σύναψη̋ τη̋ 

σύμβαση̋.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκηση̋ επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋.

Οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τη̋ υπηρεσία̋ (υπηρεσίε̋ 

εκχιονισμού). 

Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτο̋ εγκατάστασή̋ του̋ ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτο̋ μέλου̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερεί̋ ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ειδικότερα να περιλαμβάνει 

κάλυψη για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋ και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ω̋ 

εργαλείου μηχανήματο̋ έργου για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋). 

2.2.5 Κανόνε̋ απόδειξη̋ ποιοτική̋ επιλογή̋.
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. 
 

Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋: α) δεν βρίσκονται σε μία από τι̋ καταστάσει̋ 

τη̋ παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ τη̋  παραγράφου 2.2.4 τη̋ παρούση̋, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του̋ ω̋ δικαιολογητικό συμμετοχή̋, το προβλεπόμενο από το άρθρο 

79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τι̋ συνέπειε̋ 

του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τι̋ αναθέτουσε̋ αρχέ̋ βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματο̋ Α τη̋ 

Απόφαση̋ 158/2016 τη̋ ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από του̋ προσφέροντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με τι̋ 

οδηγίε̋ τη̋ Κατευθυντήρια̋ Οδηγία̋ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα τη̋ ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έω̋ δέκα (10)ημέρε̋ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών.
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Σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενό̋ οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψη̋ τη̋ 

προσφορά̋, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα ω̋ προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 τη̋ παρούση̋ για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή το αρμοδίω̋ 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋.

Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλο̋ τη̋ ένωση̋.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα.

Α. Το δικαίωμα συμμετοχή̋ των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ του̋, όπω̋ ορίζονται 

στι̋ παραγράφου̋ 2.2.1 έω̋ 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και κατά τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋ στι̋ περιπτώσει̋ του άρθρου 105 

παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τι̋ συναφεί̋ πληροφορίε̋ 

απευθεία̋ μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ - μέλο̋ τη̋ Ένωση̋, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπω̋ εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρηση̋, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευση̋ εγγράφων ή σύστημα προεπιλογή̋. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει 

τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ω̋ άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτέ̋:

1. Οι ένορκε̋ βεβαιώσει̋ που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έω̋ τρει̋ (3) 

μήνε̋ πριν από την υποβολή του̋,
2. Οι υπεύθυνε̋ δηλώσει̋, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋ για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου τη̋ υπογραφή̋ του̋.

Β. 1. Για την απόδειξη τη̋ μη συνδρομή̋ των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντε̋ οικονομικοί 

φορεί̋ προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπω̋ του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ 

καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτέ̋ οι προϋποθέσει̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμιση̋ του ω̋ άνω αποσπάσματο̋ αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ω̋ άνω παράγραφο,

β) για τι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτου̋ - μέλου̋ ή χώρα̋, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολή̋ του, άλλω̋, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνο̋ ισχύο̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τι̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.2 α, πέραν του ω̋ άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντο̋ ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋.



16

Για του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋, εκδίδονται 

από το αρμόδιο Πρωτοδικείο τη̋ έδρα̋ του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 

τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο τη̋ έδρα̋ του οικονομικού φορέα, 

το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα 

με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, ω̋ κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικέ̋ επιχειρήσει̋) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεω̋ σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για του̋ εγκατεστημένου̋ στην Ελλάδα 

οικονομικού̋ φορεί̋ αποδεικνύεται μέσω τη̋ ηλεκτρονική̋ πλατφόρμα̋ τη̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Εσόδων.

γ) Για τι̋ περιπτώσει̋ του άρθρου 2.2.3.2 γ τη̋ παρούσα̋, πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού τη̋ Επιθεώρηση̋ Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή 

του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋. Μέχρι να 

καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα, χωρί̋ να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτο̋-μέλο̋ ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 

α΄ και β΄, καθώ̋ και στην περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 

αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου 

είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋.

δ) Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Ειδικότερα ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδια̋ αρχή̋ του κράτου̋ τη̋ έδρα̋, από το οποίο 

προκύπτει ότι οι μετοχέ̋ είναι ονομαστικέ̋, το οποίο να έχει εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την 

υποβολή του, καθώ̋ και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων τη̋ εταιρεία̋ και τον αριθμό των μετοχών 

κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπω̋ τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων τη̋ εταιρεία̋, το πολύ 

τριάντα εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την ημέρα υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋.

Εάν ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο τη̋ έδρα̋ τη̋, 

ονομαστικέ̋ μετοχέ̋ προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδια̋ αρχή̋ του κράτου̋ τη̋ έδρα̋, από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι μετοχέ̋ είναι ονομαστικέ̋, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπω̋ τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων τη̋ εταιρεία̋ με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμε̋ ημέρε̋ 

πριν την υποβολή τη̋ προσφορά̋ ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τι̋ τελευταίε̋ 30 (τριάντα) εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν την υποβολή τη̋ 

προσφορά̋. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο τη̋ χώρα̋ στην οποία έχει την έδρα τη̋ δεν έχει 

ονομαστικέ̋ μετοχέ̋, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωση̋ ονομαστικοποίηση̋ των μετοχών από την αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη 

και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 

κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί 

είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί του̋ λόγου̋ που 

οι μέτοχοι αυτοί δεν τη̋ είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση τη̋ ω̋ άνω αιτιολογία̋. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη 

δυνατότητα υποβολή̋ τη̋ κατάσταση̋ μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρο̋ του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητα̋ για την άσκηση επαγγελματική̋ 

δραστηριότητα̋) προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτου̋ εγκατάσταση̋. Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματο̋ XI 

του Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και αφετέρου το 
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ειδικό επάγγελμά του̋. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 

του αντικειμένου τη̋ υπό ανάθεση σύμβαση̋.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφή̋ στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλότητα̋ για την άσκηση επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έω̋ 

τριάντα (30) εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν την υποβολή του̋, εκτό̋ αν, σύμφωνα με τι̋ ειδικότερε̋ διατάξει̋ αυτών, φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύο̋.

Β.3. Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ειδικότερα να περιλαμβάνει 

κάλυψη για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋ και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ω̋ 

εργαλείου μηχανήματο̋ έργου για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋). 

Ο χειρισμό̋ των εκχιονιστικών μηχανημάτων με μηχανήματα / εξαρτήματα διασπορά̋ αλατιού και του 

διαμορφωτή γαιών θα γίνεται από χειριστέ̋  - οδηγού̋ που έχουν το δικαίωμα χρήση̋ του̋ (δηλαδή η άδεια 

χειριστή του̋ θα καλύπτει τι̋ προδιαγραφέ̋ του μηχανήματο̋ που θα χειρίζονται).

Β.4. Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ σύσταση̋ και εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά τη κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τι̋ μεταβολέ̋ τη̋ σε 

αρμόδια αρχή (π.χ. Γ.Ε.Μ.Η.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσα̋ εκπροσώπηση̋, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την υποβολή του. Στι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύσταση̋ και νόμιμη̋ εκπροσώπηση̋ (όπω̋ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή του̋. 

Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ σύσταση̋ και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδια̋ αρχή̋ (π.χ. γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έω̋ 

τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του. Στι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμη̋ σύσταση̋ και μεταβολών (όπω̋ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κ.λπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή του̋.

Οι ω̋ άνω υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ γίνονται αποδεκτέ̋, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋ 

για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλε̋ οι σχετικέ̋ 

τροποποιήσει̋ των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργεια̋ του διαγωνισμού (νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋, δικαίωμα υπογραφή̋ κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στου̋ οποίου̋ έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπηση̋, καθώ̋ και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκηση̋ / νόμιμου 

εκπροσώπου.

Β.5. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεση̋.  

Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ Σύμβαση̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή̋.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών.
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών.

Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται με βάση τι̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ τη̋ Διακήρυξη̋, είτε για 

ένα από τα τρία τμήματα, είτε και για τα τρία τμήματα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλου̋ του̋ 

οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 

απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του (συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ 

κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋ /συντονιστή̋ αυτή̋.

2.4.2 Χρόνο̋ και Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών. 

2.4.2.1. Οι προσφορέ̋ μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και να παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτέ̋ θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα 04/11/2019  

και ώρα 10:00πμ, διαφορετικά θα θεωρούνται εκπρόθεσμε̋ και θα επιστρέφονται. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση τη̋ 

προσφορά̋ ή πρόταση που κατά την κρίση τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη 

και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

1. Οι προσφορέ̋ και αιτήσει̋ συμμετοχή̋ υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώ̋:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομή̋ στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τη̋ 

Π.Ε. Καστοριά̋, για το έτο̋ 2020».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  5/2019

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋ (Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα 

Προμηθειών, Διοικητήριο, Τ.Κ. 52100 Καστοριά, 2ο̋ όροφο̋ γραφ. 4).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 04/11/2019, 10:00 π.μ.
Τα στοιχεία του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, ο αριθμό̋ τηλεφώνου, 

τηλεομοιοτυπία̋ (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση(e-mail).)

(Σε περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών τη̋, καθώ̋ 

και τα στοιχεία του εκπροσώπου τη̋.)

Εκτό̋ φακέλου οι προσφορέ̋ θα συνοδεύονται κατά την υποβολή του̋ και από έγγραφο υποβολή̋ προσφορά̋ 

υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμό̋ 

εισερχομένου πρωτοκόλλου τη̋ κατάθεση̋ τη̋ προσφορά̋. Επίση̋, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η 

χρονική ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ (τουλάχιστον 180 ημερολογιακέ̋ ημέρε̋ από την επόμενη τη̋ ημερομηνία̋  
διενέργεια̋ του διαγωνισμού).

2. Οι προσφορέ̋ ή αιτήσει̋ συμμετοχή̋ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νομικό εκπρόσωπο αυτών. (άρθρο 96 παρ. 6.)

3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλου̋ του̋ 

οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο (άρθρο 96 

παρ.7)

4. Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορεί̋ υποβάλλουν με την προσφορά του̋ τα ακόλουθα (άρθρο 92):
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α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93, 

(όπω̋ περιγράφονται στο 2.4.3  τη̋ παρούση̋).

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίο̋ περιέχει τα τεχνικά στοιχεία τη̋ 

προσφορά̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94.

Αν τα τεχνικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίω̋ φάκελο, 

τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίω̋ φάκελο με τι̋ ίδιε̋ ενδείξει̋ και

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (Παράρτημα IV), ο οποίο̋ περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95.

Οι ω̋ άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίση̋ τι̋ ενδείξει̋ του κυρίω̋ φακέλου τη̋ παρ. 1.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋». 

Οι συμμετέχοντε̋ στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά του̋, επί ποινή 

αποκλεισμού τα εξή̋ δικαιολογητικά:

α)Υπεύθυνη δήλωση τη̋ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, χωρί̋ θεώρηση γνησίου 

υπογραφή̋ (άρθρο 3 του Ν.4250/2014), στην οποία:

1. Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στο οποίο συμμετέχουν, δηλώνεται η υπηρεσία ή οι υπηρεσίε̋ για τι̋ 

οποίε̋ κατατίθεται η προσφορά (σύμφωνα με την ονοματολογία που ακολουθείται στου̋ πίνακε̋ τη̋ παρούσα̋).

2. Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋, των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή 

διατάξεων και κείμενων νόμων και του̋ αποδέχονται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα.

β) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνη̋ δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπω̋ προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, το οποίο είναι συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη (Παράρτημα IV), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

γ) εγγύηση συμμετοχή̋, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τι̋ παραγράφου̋ 2.2.2.2. και 2.2.2.3. τη̋ 

παρούσα̋ διακήρυξη̋.

δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίηση̋ του προσφέροντο̋ ή του υποψηφίου νομικού προσώπου:

Για τι̋ Ανώνυμε̋ Εταιρείε̋ (Α.Ε.)

§ Το φύλλο τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβερνήσεω̋ απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώ̋ και η πλέον 

πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο). 

§ Απόσπασμα Πρακτικού Γενική̋ Συνέλευση̋ για την εκλογή του ισχύοντο̋ Διοικητικού 

Συμβουλίου (ακριβέ̋ αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου). 

§ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να 

προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή του̋ το 

νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευση̋ (φωτοαντίγραφα).

Για τι̋ Εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.)

§ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού. 

§ Το φύλλο τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβερνήσεω̋ όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 

(φωτοαντίγραφο).

Για τι̋ Ιδιωτικέ̋ Κεφαλαιουχικέ̋(ΙΚΕ, τι̋ Ομόρρυθμε̋ (Ο.Ε.) και τι̋ Ετερόρρυθμε̋ (Ε.Ε.)

§ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού. 

§ Φωτοαντίγραφο τη̋ πλέον πρόσφατη̋ τροποποίηση̋.

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

§ Φωτοαντίγραφο τη̋ βεβαίωση̋ έναρξη̋ εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.



20

ε) Παραστατικό εκπροσώπηση̋, αν οι οικονομικοί φορεί̋ συμμετέχουν με αντιπρόσωπό του̋.

στ) Άδεια χειριστή η οποία θα καλύπτει τι̋ προδιαγραφέ̋ του μηχανήματο̋ που θα χειρίζεται.

Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά». 

Οι συμμετέχοντε̋ θα πρέπει να υποβάλλουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ρ. 1599/1986, όπω̋ εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

δηλώνονται τα εξή̋: 

i) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, τη̋ οποία̋ έλαβαν γνώση.

ii) Εάν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμού̋, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξη̋. 

Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη 

τη̋ προσφορά̋ μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

iii) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργία̋ τη̋ επιχείρηση̋.

iv) Ο αριθμό̋ κυκλοφορία̋ των μηχανημάτων αποχιονισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον αποχιονισμό.

2. Φωτοτυπία τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ των μηχανημάτων αποχιονισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

αποχιονισμό.

3. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα μηχανήματα 

αποχιονισμού είναι κατάλληλα για χρήση.

4. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

5. Άδεια ή άδειε̋ οδήγηση̋ και άδεια χειριστή μηχανήματο̋ έργου, ανάλογα με τι̋ προδιαγραφέ̋ του μηχανήματο̋ 

που θα χειρίζονται.

6. Στην περίπτωση που το μηχάνημα αποχιονισμού δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση 

υπεύθυνη̋ δήλωση̋ του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο τη̋ υπογραφή̋, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το 

μηχάνημα στον υποψήφιο ανάδοχο, για όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτή̋, καθώ̋ και 

του σχετικού συμφωνητικού μίσθωση̋, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει και εάν κληθεί να υποβάλλει τα 

δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτό η κατακύρωση.

7. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτο̋ εκτό̋ Ελλάδα̋, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 

από επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα.

Προσοχή: Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτη̋ οχήματο̋ προσλάβει επιπλέον οδηγό οφείλει να προσκομίσει κατά την 

τεχνική προσφορά υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι ο οδηγό̋, τον προτίθεται να προσλάβει, θα έχει όλα τα 

απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά που αναγράφονται ανωτέρω και αφορούν του̋ οδηγού̋. Τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που αφορούν τον εν λόγω οδηγό θα προσκομισθούν για έλεγχο κατά τη διάρκεια προσκόμιση̋ των 

δικαιολογητικών στην φάση τη̋ κατακύρωση̋.

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ τη̋ Διακήρυξη̋, περιγράφοντα̋ ακριβώ̋ πώ̋ οι συγκεκριμένε̋ απαιτήσει̋ και 

προδιαγραφέ̋ πληρούνται. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ 

οικονομικών προσφορών.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεση̋ βάση τιμή̋ : 
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Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού 

φορέα όπω̋ απαιτείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋.

Α. Τιμέ̋.

Η τιμή του προ̋ τη̋ παρεχόμενη̋ υπηρεσία̋ δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (€ / ώρα εργασία̋).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση – νόμιμε̋ κρατήσει̋, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋ είναι σταθερέ̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ω̋ απαράδεκτε̋ θα απορρίπτονται προσφορέ̋ στι̋ οποίε̋: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 

προ̋ ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη τη̋ παρ. 4 του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό τη̋ σύμβαση̋ που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ για το μέρο̋ που υποβάλει προσφορά.

2.4.6 Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών. 

Οι υποβαλλόμενε̋ προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών, από την επόμενη τη̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να παρατείνεται εγγράφω̋, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από 

τη λήξη τη̋, με αντίστοιχη παράταση τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 

παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ω̋ άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα αποτελέσματα τη̋ 

διαδικασία̋ ανάθεση̋ ματαιώνονται, εκτό̋ αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχή̋ του̋, εφόσον του̋ 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσου̋ παρέτειναν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορεί̋.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση τη̋ προσφορά̋, η αναθέτουσα 

αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή τη̋, εφόσον η εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να 

ζητήσει εκ των υστέρων από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά του̋ είτε όχι.

2.4.7 Λόγοι απόρριψη̋ προσφορών.

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στου̋ όρου̋ υποβολή̋ 

προσφορών, τον χρόνο και τον τρόπο υποβολή̋ καθώ̋ και το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών τη̋ 

παρούσα̋,

β) η οποία περιέχει ατέλειε̋, ελλείψει̋, ασάφειε̋ ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 

συμπλήρωσή τη̋ σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τι̋ απαιτούμενε̋ εξηγήσει̋, εντό̋ τη̋ προκαθορισμένη̋ προθεσμία̋ 

ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερε̋ προσφορέ̋, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογή̋, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ παρούση̋ 

διακήρυξη̋ και αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ σύμβαση̋.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 

Η Επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών προβαίνει στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμω̋ εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του̋, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτού̋, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 

4412/2016. Προσφορέ̋ που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη τη̋ διαδικασία̋ αποσφράγιση̋ δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ω̋ εκπρόθεσμε̋. Η υποβολή μια̋ μόνο 

προσφορά̋ δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ του διαγωνισμού και την ανάθεση τη̋ σύμβαση̋.

Τα επιμέρου̋ στάδια έχουν ω̋ εξή̋:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίω̋ φάκελο̋ προσφορά, ο φάκελο̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, καθώ̋ και ο φάκελο̋ 

τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών 

καταχωρεί όσου̋ υπέβαλαν προσφορέ̋, καθώ̋ και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη τη̋. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο 

οποίο̋ επίση̋ σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή.

 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση τη̋ Επιτροπή̋ (άρθρο 117, Ν. 4412/2016).

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτέ̋ και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάσει το 

κριτήριο ανάθεση̋.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση τη̋ 

αξιολόγηση̋ των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

Επιτροπή και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσε̋ προσφορέ̋ δεν κρίθηκαν αποδεκτέ̋ κατά τα 

προηγούμενα στάδια α) και β) οι φάκελοι τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου τη̋ αναθέτουσα̋ 

αρχή̋, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτή̋ στου̋ προσφέροντε̋, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών τη̋ 

διαδικασία̋ ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Όταν εξαρχή̋ έχει υποβληθεί μία 

προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Εάν οι προσφορέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλέ̋ σε σχέση με το αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστο̋ που προτείνουν στην προσφορά του̋, εντό̋ 

αποκλειστική̋ προθεσμία̋, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον τη̋ Επιτροπή̋ του Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τι̋ ισότιμε̋ προσφορέ̋.
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3.2 Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφω̋ τον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίηση̋, σε σφραγισμένο 

φάκελο (ο οποίο̋ παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγηση̋) πρωτότυπα που εκδίδονται σύμφωνα 

με τι̋ διατάξει̋ του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπω̋ αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι 

εγκατεστημένο̋ ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋), έκδοση̋ έω̋ και τρεί̋ (3) μήνε̋ πριν την ημερομηνία 

κοινοποίηση̋ τη̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών κατακύρωση̋, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά α) στου̋ διαχειριστέ̋ για τι̋ εταιρείε̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋ 

(Ε.Π.Ε.), και για τι̋ προσωπικέ̋ εταιρείε̋ (Ο.Ε και Ε.Ε), β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώ̋ και σε όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τι̋ ανώνυμε̋ εταιρείε̋ (Α.Ε).

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία τη̋ ω̋ άνω ειδοποίηση̋, είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ 

κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και επικουρική̋) και ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικό̋ 

φορέα̋ δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ εκκαθάριση̋, δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του δραστηριότητε̋, δεν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.

Σημείωση: Αν το κράτο̋ μέλο̋ ή η χώρα εγκατάσταση̋ δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ 
ανωτέρω παραγράφου̋ 1,2 και 3 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σ’ αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά του̋, κατά την ημέρα διενέργεια̋ του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι τη̋ επίδοση̋ τη̋ ω̋ άνω έγγραφη̋ ειδοποίηση̋.

5. Για την απόδειξη ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν εμπίπτει σε καμία από τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στο 

άρθ. 73, παρ. 2 και γ’ περίπτωση του άρθ. 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016, απαιτείται η προσκόμιση στην 

αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικού που εκδίδεται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

Επιθεώρηση̋ Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του από το 

οποίο να προκύπτουν οι Πράξει̋ Επιβολή̋ Προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋. Μέχρι να 

καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρί̋ να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού.

Αν κράτο̋ – μέλο̋ ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα 

ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 περ. α΄ και β’, καθώ̋ και στην περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 

μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ 

αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτου̋ – μέλου̋ ή τη̋ 

χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋.

6. 1. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ρ. 1599/1986, όπω̋ εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα δηλώνονται τα εξή̋: 
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i) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, τη̋ οποία̋ έλαβαν γνώση.

ii) Εάν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμού̋, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξη̋. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται 

υπόψη για την απόρριψη τη̋ προσφορά̋ μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

iii) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργία̋ τη̋ επιχείρηση̋.

iv) Ο αριθμό̋ κυκλοφορία̋ των μηχανημάτων αποχιονισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον αποχιονισμό.

7. Φωτοτυπία τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ των μηχανημάτων αποχιονισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

αποχιονισμό.

8. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα μηχανήματα 

αποχιονισμού είναι κατάλληλα για χρήση.

9. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

10. Άδεια ή άδειε̋ οδήγηση̋ και άδεια χειριστού μηχανήματο̋ έργου, που θα καλύπτει τι̋ προδιαγραφέ̋ του 

μηχανήματο̋ που θα χειρίζονται.

11. Στην περίπτωση που το μηχάνημα αποχιονισμού δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

κατάθεση υπεύθυνη̋ δήλωση̋ του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο τη̋ υπογραφή̋, που να δηλώνει ότι 

παραχωρεί το μηχάνημα στον υποψήφιο ανάδοχο, για όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ και μέχρι την πλήρη 

εκτέλεση αυτή̋, καθώ̋ και του σχετικού συμφωνητικού μίσθωση̋, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει και εάν 

κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτό η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο 

προσωρινό̋ ανάδοχο̋ υποβάλει εντό̋ τη̋ ανωτέρω προθεσμία̋, αίτημα προ̋ το αρμόδιο όργανο αξιολόγηση̋ για την 

παράταση τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται 

ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολή̋ των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τι̋ αρμόδιε̋ αρχέ̋.

Το παρόν εφαρμόζεται και στι̋ περιπτώσει̋ που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγηση̋ των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχή̋ και πριν το στάδιο κατακύρωση̋, κατ’ 

εφαρμογή τη̋ διάταξη̋ του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών τη̋ ίση̋ 

μεταχείριση̋ και τη̋ διαφάνεια̋.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση 

συμμετοχή̋ του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένη̋ τη̋ ανωτέρω διαδικασία̋, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 τη̋ παρούσα̋,

Σε περίπτωση έγκαιρη̋ και προσήκουσα̋ ενημέρωση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για μεταβολέ̋ στι̋ προϋποθέσει̋ τι̋ 

οποίε̋ ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίε̋ επήλθαν ή για τι̋ οποίε̋ έλαβε 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα τη̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωση̋ (οψιγενεί̋ μεταβολέ̋), δεν καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του. 

Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.4 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω  και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για τη λήψη απόφαση̋ είτε για την 
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κατακύρωση τη̋ σύμβαση̋ είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ω̋ 

εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και τη̋ εισήγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωση̋.

3.3     Κατακύρωση - σύναψη σύμβαση̋. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσω̋ την απόφαση κατακύρωση̋, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών τη̋ 

διαδικασία̋ ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, 

εκτό̋ από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπω̋ με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κ.λπ., επί αποδείξει.

Η απόφαση κατακύρωση̋ δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά τη̋, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε 

σε όλου̋ του̋ προσφέροντε̋ που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα τη̋ απόφαση̋ 

κατακύρωση̋ και ιδίω̋ η σύναψη τη̋ σύμβαση̋ επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ τη̋ 

ένσταση̋ του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση άσκηση̋, η έκδοση απόφαση̋ επί αυτή̋ ή η πάροδο̋ 

άπρακτη̋ τη̋ προθεσμία̋ του πρώτου εδαφίου τη̋ παρ. 2 του άρθρου 127.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντα̋ του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει 

τι̋ είκοσι (20) ημέρε̋ από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ 

προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται, σύμφωνα 

με την περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 106.

3.4 Ενστάσει̋. 

Ενστάσει̋ υποβάλλονται εγγράφω̋ ενώπιον τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ σύμφωνα με το άρθ. 127 του Ν. 4412/16, 

σύμφωνα με το οποίο:

1) Σε περίπτωση ένσταση̋ κατά πράξη̋ ή παράληψη̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, η προθεσμία άσκησή̋ τη̋ είναι πέντε 

(5) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 

συντέλεση τη̋ παράλειψη̋. Η ένσταση κατά τη̋ διακήρυξη̋ ή τη̋ πρόσκληση̋ υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματο̋ από τη δημοσίευση τη̋ διακήρυξη̋ στο ΚΗΜΔΗΣ ή την 

αποστολή τη̋ πρόσκληση̋, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών. Για 

τον υπολογισμό τη̋ προθεσμία̋ αυτή̋ συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίε̋ δημοσίευση̋ και τη̋ υποβολή̋ των 

προσφορών.

2) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221, εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ ένσταση̋. Στην περίπτωση τη̋ ένσταση̋ 

κατά τη̋ διακήρυξη̋ ή τη̋ πρόσκληση̋ η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών. Μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 

απόρριψη τη̋ ένσταση̋. Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ 

σύμβαση̋. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5 Ματαίωση Διαδικασία̋.

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεση̋, για 

του̋ λόγου̋ και υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ του 

Διαγωνισμού. Επίση̋, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψει̋ σε οποιοδήποτε στάδιο τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, 
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μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώ̋ τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά τη̋ ή να αποφασίσει την επανάληψή τη̋ από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

4.1 Εγγυήσει̋  καλή̋ εκτέλεση̋.

Για την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 

του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία τη̋ παρούσα̋ και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋. Το 

περιεχόμενό τη̋ είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V τη̋ Διακήρυξη̋ και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρμογή όλων των όρων τη̋ 

σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋, η οποία συνεπάγεται αύξηση τη̋ συμβατική̋ αξία̋, ο ανάδοχο̋ είναι 

υποχρεωμένο̋ να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί του ποσού τη̋ αύξηση̋, εκτό̋ Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει σε περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, όπω̋ αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται στο σύνολό τη̋ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. Εάν στο πρωτόκολλο οριστική̋ ποιοτική̋ και ποσοτική̋ παραλαβή̋ αναφέρονται 

παρατηρήσει̋ ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ω̋ άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία. 

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του Ν. 4412/2016, οι όροι τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ και 

συμπληρωματικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋. 

4.3 Κατάρτιση και υπογραφή σύμβαση̋ 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση του̋ όρου̋ που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την 

προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρου̋ αντίθετου̋ προ̋ το 

περιεχόμενο τη̋ παρούσα̋.

Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλε̋ τι̋ λεπτομέρειε̋ για την εφαρμογή τη̋ 

κατακύρωση̋.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώ̋ όλου̋ του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ για την υλοποίηση του Έργου, 

καθώ̋ και τα δικαιώματα και τι̋ υποχρεώσει̋ των συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την 

προσφορά και την Διακήρυξη.

Για τι̋ ανάγκε̋ κατάρτιση̋ των ειδικών όρων και λεπτομερειών τη̋ Σύμβαση̋, ο Ανάδοχο̋ θα συνεργαστεί με την 

Αναθέτουσα Αρχή.

Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονία̋, ω̋ εκπροσώπου τη̋ Περιφερειακή̋ 

Ενότητα̋ Καστοριά̋, και του προμηθευτή - ανάδοχου, βάση τη̋ κατακυρωτική̋ απόφαση̋ και των λοιπών στοιχείων 

τη̋ προσφορά̋ και τη̋ διακήρυξη̋.

Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ θα έχει ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτου̋ 2020. Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία 

υπογραφή̋ τη̋ και μέχρι τι̋ 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεω̋ του προϋπολογισμού τη̋.
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είναι δυνατή η παράταση ισχύο̋ των συμβάσεων παροχή̋ υπηρεσιών για τέσσερι̋ (4) μήνε̋ (ή παραπάνω σε 

εξαιρετικέ̋ περιπτώσει̋) από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωση̋ εκτέλεση̋ των υπηρεσιών με του̋ ίδιου̋ 

όρου̋, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋.

4.4 Τροποποίηση σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, 

μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηση̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ τη̋ περ. β τη̋ παρ. 11 του άρθρου 211 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων και εάν εξαντληθούν οι προεκτιμώμενε̋ ώρε̋ λειτουργία̋ των 

μηχανημάτων θα γίνει χρήση του δικαιώματο̋ προαίρεση̋.

4.5 Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 

τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που 

θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, 

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.3.1 και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των υποχρεώσεων που υπέχει από τι̋ 

Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου τη̋ Ένωση̋ στο 

πλαίσιο διαδικασία̋ δυνάμει του άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ.

4.6 Υπεργολαβία.

Ο Ανάδοχο̋ μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρί̋ την έγγραφη συγκατάθεση τη̋ Περιφέρεια̋ 

Δυτική̋ Μακεδονία̋, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρο̋ του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχο̋ (Άρθρο 58, 131 Ν. 4412/2016).
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

5.1 Τρόπο̋ πληρωμή̋. 

Τα τιμολόγια παροχή̋ υπηρεσιών που θα παρέχονται θα πληρώνονται τμηματικά, έπειτα από την πιστοποίηση των 

εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μόνο σε περίπτωση χρήση̋ των μηχανημάτων από την Π.Ε. Καστοριά̋.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋ θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα γίνεται από την Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋, μετά την 

υποβολή σ’ αυτήν του τιμολογίου και όλων των σχετικών δικαιολογητικών από τι̋ εμπλεκόμενε̋ Υπηρεσίε̋ τη̋ 

Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεση̋ των εργασιών υπό την προϋπόθεση τη̋ 

προηγούμενη̋ προσκόμιση̋ από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

- Πρωτόκολλο/αποδεικτικό παραλαβή̋ υλικών.

- Τιμολόγιο του αναδόχου.

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

- Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα τη̋ δημοπρασία̋, αρχική̋ και 

επαναληπτική̋, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχο̋ με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

(Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνη̋ δημοσίευση̋»).

Στην περίπτωση που αναδειχθούν πλέον του ενό̋ (1) Ανάδοχοι, η δαπάνη επιμερίζεται κατά ποσοστιαία 

αναλογία με το συμβατικό κόστο̋ ή το ύψο̋ τη̋ εγγυητική επιστολή̋ καλή̋ εκτέλεση̋.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχέ̋ 

δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ 

διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματο̋ και όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ κρατήσει̋.

Οι κρατήσει̋ υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από τον 

Προμηθευτή.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσει̋. 

5.2.1. Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση τη̋ παρ. 5 του άρθ. 105 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία εάν ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτο̋, 

καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ανάθεση̋ 

ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ τη̋ παρ. 1 του άρθ. 106 του Ν. 4412/2016.

β) αν δεν εκπληρώσει τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ ή δεν συμμορφωθεί με τι̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ υπηρεσία̋, που 

είναι σύμφωνε̋ με τη σύμβαση ή τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ και 



31

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, λαμβανομένων υπόψη των παραστάσεων.

Στην περίπτωση συνδρομή̋ λόγου έκπτωση̋ του αναδόχου από τη σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 

ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στι̋ οποίε̋ οφείλει να προβεί ο ανάδοχο̋ θέτοντα̋ προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η 

τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ και πάντω̋ όχι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρί̋ ο ανάδοχο̋ να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτο̋ μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο τη̋ 

προθεσμία̋ συμμόρφωση, με απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι τη̋ μη 

συμμόρφωση̋ του αναδόχου προ̋ την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στου̋ λόγου̋ που 

οδήγησαν σε αυτή.

Ο ανάδοχο̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίε̋ αποχιονισμού δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, 

ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίε̋ παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, και 

μέχρι λήξη̋ του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται ει̋ βάρο̋ του ποινικέ̋ ρήτρε̋, 

με αιτιολογημένη απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Ποινικέ̋ ρήτρε̋ δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 

εκτέλεση των όρων τη̋ σύμβαση̋.

Οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ υπολογίζονται ω̋ εξή̋:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% τη̋ προβλεπόμενη̋ συνολική̋ 

διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιάμεσων προθεσμιών τη̋ αντίστοιχη̋ προθεσμία̋, 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ χωρί̋ Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκα 

εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρί̋ Φ.Π.Α. επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητε̋ από τι̋ επιβαλλόμενε̋ για 

υπέρβαση τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν οι υπηρεσίε̋ που αφορούν στι̋ ω̋ άνω τμηματικέ̋ προθεσμίε̋ παρασχεθούν μέσα στη 

συνολική τη̋ διάρκεια και τι̋ εγκεκριμένε̋ παρατάσει̋ αυτή̋ και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο τη̋ σύμβαση̋ έχει 

εκτελεστεί πλήρω̋.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συμβάσεων.

Ο ανάδοχο̋ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 

(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋), 6.2. (Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών 

υλικών – αντικατάσταση), καθώ̋ και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγου̋ 

νομιμότητα̋ και ουσία̋ ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία τη̋ κοινοποίηση̋ ή τη̋ πλήρου̋ γνώση̋ τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Η εμπρόθεσμη άσκηση 

τη̋ προσφυγή̋ αναστέλλει τι̋ επιβαλλόμενε̋ κυρώσει̋. Επί τη̋ προσφυγή̋ αποφασίζει το αρμοδίω̋ αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στι̋ περιπτώσει̋ β’ και δ’ τη̋ παραγράφου 11 του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016 οργάνου, εντό̋ προθεσμία̋ τριάντα (30) ημερών από την άσκησή τη̋, άλλω̋ θεωρείται ω̋ 

σιωπηρώ̋ απορριφθείσα. Κατά τη̋ απόφαση̋ αυτή̋ δεν χωρεί η άσκηση άλλη̋ οποιασδήποτε φύση̋ διοικητική̋ 

προσφυγή̋. Αν κατά τη̋ απόφαση̋ που επιβάλλει κυρώσει̋ δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 

αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίω̋ όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειε̋ τη̋ απόφαση̋ μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τι̋ συμβάσει̋ που συνάπτονται στο πλαίσιο τη̋ 

παρούσα̋ διακήρυξη̋, επιλύεται με την άσκηση προσφυγή̋ ή αγωγή̋ στο Διοικητικό Εφετείο τη̋ Περιφέρεια̋, στην 

οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα οριζόμενα στι̋ παρ. 1 έω̋ και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. Πριν από 

την άσκηση τη̋ προσφυγή̋ στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση τη̋ προβλεπόμενη̋ στο άρθρο 

205 ενδικοφανού̋ διαδικασία̋, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 

6.1. Παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋.

6.1.1 Η παρακολούθηση τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ Σύμβαση̋ θα διενεργείται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων τη̋ Π.Ε. 

Καστοριά̋, η οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων τη̋ σύμβαση̋ και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρηση̋ των ω̋ άνω όρων και ιδίω̋ για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

Υπεύθυνο̋ επικοινωνία̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ορίζεται η κ. Σιδηροπούλου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματο̋ 
Τεχνικών Έργων με αναπληρώτρια την κ. Ευσταθιάδου Χρυσούλα.
Θα πρέπει να οριστεί αντίστοιχα υπεύθυνο̋ επικοινωνία̋ και από τον ανάδοχο ο οποίο̋ θα είναι στη διάθεση τη̋ 
αναθέτουσα̋ αρχή̋ ανά πάσα στιγμή και καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου.
6.1.2. Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ μπορεί, με απόφασή του, να ορίσει για την 

παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋ ω̋ επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο τη̋ υπηρεσία̋. Με την ίδια απόφαση 

δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι τη̋ ίδια̋ υπηρεσία̋, στου̋ οποίου̋ ανατίθενται επιμέρου̋ καθήκοντα για 

την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτη̋ λειτουργεί ω̋ συντονιστή̋.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και ο 

έλεγχο̋ τη̋ συμμόρφωση̋ του αναδόχου με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋. Με εισήγηση του επόπτη το Τμήμα 

Συγκοινωνιακών Έργων τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίε̋ και εντολέ̋ προ̋ τον ανάδοχο 

που αφορούν στην εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε 

αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. Το 

ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσει̋ για 

την τήρηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεση̋ τη̋ υπηρεσία̋ ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στην έδρα τη̋ υπηρεσία̋, εφόσον αυτό ζητηθεί. Οι καταγραφέ̋ του αποτελούν 

στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ από την επιτροπή παραλαβή̋.

6.2 Διάρκεια σύμβαση̋.

Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται  από την ημερομηνία υπογραφή̋ τη̋ και μέχρι τι̋ 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεω̋ 

του προϋπολογισμού τη̋, με δυνατότητα παράταση̋ τεσσάρων (4) ακόμη μηνών, μετά από συμφωνία και των δύο 

μερών.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋.

H παραλαβή των υπηρεσιών αποχιονισμού γίνεται με σύνταξη σχετικού πρακτικού ποιοτική̋ παραλαβή̋ από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβή̋ του Αμαξοστασίου τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ η οποία ορίζεται κάθε έτο̋, με απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋.

Κατά τη διάρκεια παραλαβή̋ διενεργείται ο απαιτούμενο̋ έλεγχο̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί 

δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχο̋. Μετά την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋, η επιτροπή παραλαβή̋: α) είτε 

παραλαμβάνει τι̋ σχετικέ̋ υπηρεσίε̋, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσει̋ τη̋ σύμβαση̋ χωρί̋ έγκριση ή απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσει̋ ή την απόρριψη των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.

Αν η επιτροπή παραλαβή̋ κρίνει ότι οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ δεν ανταποκρίνονται πλήρω̋ στου̋ όρου̋ τη̋ 

σύμβαση̋, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινή̋ παραλαβή̋, που αναφέρει τι̋ παρεκκλίσει̋ που διαπιστώθηκαν από 

του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενε̋ παρεκκλίσει̋ επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώ̋ αν μπορούν οι τελευταίε̋ να καλύψουν τι̋ σχετικέ̋ ανάγκε̋, σύμφωνα με το 

άρθ. 219 του Ν. 4412/2016.

Για την εφαρμογή τη̋ ανωτέρω παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί τη̋ 

συμβατική̋ αξία̋, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προ̋ τι̋ διαπιστωθείσε̋ παρεκκλίσει̋. Μετά την έκδοση τη̋ ω̋ 

άνω απόφαση̋, η επιτροπή παραλαβή̋ υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τη̋ σύμβαση̋ και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν. 

4412/2016.

Το πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 

ημερομηνία υποβολή̋ του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 

παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρο̋ και τα μέλη τη̋ επιτροπή̋ τη̋ παραγράφου 1, σύμφωνα 

με την παράγραφο 6 του άρθ. 219 του Ν. 4412. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβή̋ προβαίνει σε όλε̋ τι̋ διαδικασίε̋ 

που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋ δεν 

επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε̋ από την αρχική επιτροπή παραλαβή̋, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβή̋ που συγκροτείται σύμφωνα με τι̋ 

παραγράφου 3 και 11 περ. δ’  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου τη̋ Σύμβαση̋. 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομή̋ στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ για το έτο̋ 

2020.

Επιτακτική ανάγκη είναι όμω̋ ο άμεσο̋ και ταυτόχρονο̋ αποχιονισμό̋ όλων των οδών για να διασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία όλων των κατοικούμενων περιοχών και η διασφάλιση τη̋ οδική̋ επικοινωνία̋ 

του̋ με δημόσιε̋ υπηρεσίε̋, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ω̋ εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ανάθεση αυτών των εργασιών σε ιδιοκτήτε̋ μηχανημάτων έργου και σε 

συγκεκριμένα σε αποχιονιστικά μηχανήματα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα, καθώ̋ και διαμορφωτή 

γαιών (γκρέιντερ).

Στόχο̋ των εργασιών είναι η άμεση επέμβαση σε όλε̋ τι̋ οδού̋ ανεξαρτήτω̋ πλάτου̋ και μήκου̋ από τον ανάδοχο, 

για την περιοχή που επέλεξε κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και κρίθηκε μειοδότη̋.

Ο αποχιονισμό̋ όλων των οδών – ανεξαρτήτου μήκου̋ και πλάτου̋ – από τον ανάδοχο, θα γίνεται άμεσα κατόπιν 

ειδοποιήσεω̋ του και θα μεταβαίνει στην περιοχή για άμεσο αποχιονισμό.

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, λόγω καιρικών συνθηκών. Το 

αρμόδιο συντονιστικό όργανο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ θα έχει την ευθύνη τη̋ κλήση̋ των μηχανημάτων που απαιτούνται 

κάθε φορά, χωρί̋ να υπάρχει η υποχρέωση χρήση̋ όλων των μηχανημάτων.

Οι ώρε̋ που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και δεν είναι δεσμευτικέ̋. 
Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά του κάθε αναδόχου για την ωριαία αποζημίωσή του. Ο κάθε ανάδοχο̋ 
θα απασχοληθεί μόνο για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ και 
συγκεκριμένα των αρμοδίων υπαλλήλων τη̋ κ. Σιδηροπούλου Βασιλική̋, τακτικό μέλο̋ και κ. Ευσταθιάδου 

Χρυσούλα̋, αναπληρωματικό μέλο̋.

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ειδικότερα να περιλαμβάνει 

κάλυψη για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋ και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ω̋ 

εργαλείου μηχανήματο̋ έργου για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋).

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η παρούσα υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα:

§ ΤΜΗΜΑ 1: «Καστοριά – Λακκώματα – Λάγγα – Βράχο̋ – Μελάνθιο – Ζευγοστάσιο – Περιβόλι – 

Καστανόφυτο – Αυχένα», εκτιμώμενη̋ αξία̋ 10.000,00€, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

§ ΤΜΗΜΑ 2: «Καστοριά – Αμμουδάρα – Ασπροκκλησιά – Νόστιμο – Ανθηρό – Σπήλιο̋ – Άγιο̋ Ηλία̋ – όρια 

προ̋ Δαμασκηνιά – Βοτάνι – Διαλεχτό - Βέλο̋», εκτιμώμενη̋ αξία̋ 10.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

§ ΤΜΗΜΑ 3: «Καστοριά – Άργο̋ Ορεστικό – Κωσταράζι – Βογατσικό – Γέρμα – Αμπελόκηποι», εκτιμώμενη̋ 
αξία̋ 9.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

§ ΤΜΗΜΑ 4: «Πεύκο – Γράμμο̋», εκτιμώμενη̋ αξία̋ 16.900,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο κάθε ενδιαφερόμενο̋ μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα τη̋ επαρχιακή̋ οδού.
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Η εκτιμώμενη αξία τη̋ σύμβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

(προϋπολογισμό̋ χωρί̋ Φ.Π.Α.: 59.670,00€, δικαίωμα προαίρεση̋ (30,00% επί των ωρών): 13.770,00€ και Φ.Π.Α.: 

14.320,80€).

ΕΝΔΕ ΙΚΤ ΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ Ι ΣΜΟΣ .

Α/Α Τμήματα ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Μονάδα 

Μέτρηση̋
Ποσότητα 

Αξία 

σε 

ευρώ

Μερική 

Δαπάνη 

σε ευρώ

1

§ ΤΜΗΜΑ Ι

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΛΑΓΓΑ 

–ΒΡΑΧΟΣ – ΜΕΛΑΝΘΙΟ - 

ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ - 

ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ - ΑΥΧΕΝΑ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα 

αποχιονισμού και αλατοδιανομέα. Ώρα 110 100,00 10.000,00

2

§ ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ - 

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΝΟΣΤΙΜΟ – 

ΑΝΘΗΡΟ –  ΣΠΗΛΙΟΣ - ΑΓΙΟΣ 

ΗΛΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  

– ΒΟΤΑΝΙ – ΔΙΑΛΕΧΤΟ – ΒΕΛΟΣ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

Ώρα 110 100,00 10.000,00

3

§ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – 

ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ - ΓΕΡΜΑ 

- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα 

αποχιονισμού και αλατοδιανομέα.
Ώρα 90 100,00 9.000,00

4 § ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΕΥΚΟ - ΓΡΑΜΜΟΣ

Διαμορφωτή̋ γαιών (γρέιντερ)
Ώρα 169 100,00 16.900,00

                                                                                                                               

Σύνολο
45.900,00

Δικαίωμα προαίρεση̋ 30,00% επί των ωρών εργασία̋ 13.770,00

                                                                                                                               

Σύνολο
59.670,00

Φ.Π.Α  24%                                                                                                                               14.320,80

                                                                                                                               

Στρογγυλοποίηση
9,20

Σύνολο 74.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ Μηχανημάτων.

Αποχιονιστικό μηχάνημα (πολυεργάτη) με λεπίδα και αλατοδιανομέα.

1. Το μηχάνημα έργου (ΜΕ) να είναι χαρακτηρισμένο από την άδεια κυκλοφορία̋ του̋ ω̋ εκχιονιστικό (λεπίδα) με 

μηχάνημα/εξάρτημα διασπορά̋ αλατιού (αλατιέρα).

2. Να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα του λεπίδα αποχιονισμού μήκου̋ 3 μέτρων τουλάχιστον και ύψου̋ ενό̋ (1) 

μέτρου και άνω.

3. Να φέρουν στο οπίσθιο τμήμα ή επί τη̋ καρότσα̋ προσαρμοσμένο αλατοδιανομέα χωρητικότητα̋ τεσσάρων (4) 

κυβικών μέτρων και άνω με δυνατότητα ρύθμιση̋ του πλάτου̋ διασπορά̋ και τη̋ ποσότητα̋ του αλατιού.

4. Η  ιπποδύναμη του κινητήρα του οχήματο̋ να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 250 ίππου̋ (ΗΡ) και να έχει υποχρεωτικά 

κίνηση σε όλου̋ του̋ άξονε̋  π.χ 4x4 ή 6x6. 

5. Εξοφλημένα τέλη χρήση̋ περιόδου  για τo έτο̋ 2019. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματο̋. Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν 

αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματο̋ έργου 

Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που υποβάλει την προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

δεν αναφέρονται στην άδεια (π.χ Χωρητικότητα αλατιέρα̋, μήκο̋ και ύψο̋ λεπίδα̋ κ.λπ). Για την εξόφληση των τελών 

χρήση̋ περιόδου  2019, θα πρέπει να υποβληθούν  τα αντίστοιχα  παραστατικά πληρωμή̋.

Διαμορφωτή̋ γαιών

1. Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ω̋ Διαμορφωτή̋ Γαιών στην άδεια Μηχανήματο̋ Έργου.

2. Η ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματο̋ να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 150 ίππου̋ (HP).

3. Εξοφλημένα τέλη χρήση̋ περιόδου 2019.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματο̋. Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν 

αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματο̋ έργου 

Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που υποβάλλει την προσφορά, στην οποία αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

δεν αναγράφονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήση̋ περιόδου 2019, θα πρέπει να υποβληθούν τα 

αντίστοιχα παραστατικά πληρωμή̋.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητο̋ εξοπλισμό̋:

Τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την νόμιμη κυκλοφορία και 

λειτουργία του̋, τρίγωνο, κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόμενου̋ φάρου̋ κινδύνου, καλή̋ κατάσταση̋ μπαταρίε̋ 

εκκίνηση̋, καλή̋ κατάσταση̋ ελαστικά, προβολεί̋ εργασία̋ (εμπρό̋ - πίσω), αντιολισθητικέ̋ αλυσίδε̋ για όλου̋ του̋ 

τροχού̋ και συρματόσχοινα ρυμούλκηση̋.

Η ισχύ̋ των μηχανημάτων θα είναι ίση με την αντίστοιχη του κατά περίπτωση ζητηθέντο̋ μηχανήματο̋.

Στην περίπτωση που κάποιο̋ υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ καταθέσει προσφορά με μηχάνημα μεγαλύτερη̋ ισχύο̋ ή 

ικανότητα̋ από αυτή που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη, γίνεται δεκτή η προσφορά του αρκεί να πληρούνται οι 

λοιπέ̋ προδιαγραφέ̋ και η τιμή τη̋ ωριαία̋ αποζημίωση̋ να είναι μικρότερη ή ίση με αυτή τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Ο χειρισμό̋ των εκχιονιστικών μηχανημάτων με μηχανήματα/εξαρτήματα διασπορά̋ αλατιού και του διαμορφωτή 

γαιών θα γίνεται από χειριστέ̋ - οδηγού̋ που έχουν το δικαίωμα χρήση̋ του̋ (δηλαδή η άδεια χειριστή του̋ θα 

καλύπτει τι̋ προδιαγραφέ̋ του μηχανήματο̋ που θα χειρίζονται).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Αντικείμενο του παρόντο̋ τιμολογίου είναι ο καθορισμό̋ τιμών μονάδο̋ των εργασιών – υπηρεσιών, που είναι 

απαραίτητε̋ για την έντεχνη ολοκλήρωση τη̋ σύμβαση̋.

1.1 Οι τιμέ̋ μονάδα̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδε̋ πλήρω̋ περαιωμένων υπηρεσιών  όπω̋ 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδο̋ και την απόδοση των 

μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτό̋ αν άλλω̋ ορίζεται στα άρθρα 

του παρόντο̋.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στι̋ τιμέ̋ μονάδο̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνονται, όπω̋ θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, τα κάτωθι:

1.1.1 Οι δαπάνε̋ μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικέ̋ 

εταιρείε̋, ή σε άλλου̋ ημεδαπού̋ ή/και αλλοδαπού̋ ασφαλιστικού̋ οργανισμού̋ κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματο̋ 

αδεία̋ και οικογενειακού, θέσεω̋, ανθυγιεινού, εξαιρέσιμων, νυκτερινών κ.λπ. του κάθε είδου̋ προσωπικού 

(επιστημονικού διευθύνοντο̋ την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, 

των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κ.λπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται για την εκτέλεση 

τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋.

Οι δαπάνε̋ για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ περί Ι.Κ.Α., 

ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντό̋ ή εκτό̋ τη̋ ασφαλιστική̋ περιοχή̋ Ι.Κ.Α. και τι̋ δαπάνε̋ 

ασφάλιση̋ στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που 

απασχολείται στου̋ λοιπού̋ χώρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η 

παρεχόμενη υπηρεσία στι̋ περί Ι.Κ.Α διατάξει̋.

1.1.2 Οι δαπάνε̋ για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθμιση 

κ.λπ. των εργοταξίων και γραφείων Αναδόχου, με όλε̋ τι̋ απαιτούμενε̋ εγκαταστάσει̋ και συνδέσει̋. 

Οι δαπάνε̋ για ενοικίαση και διαμόρφωση μεγάλων χώρων εκτό̋ τη̋ οδού για την χρησιμοποίηση του̋ για την 

αποθήκευση, φύλαξη και εξυπηρέτηση των ειδικών αποχιονιστικών μηχανημάτων και του αλατιού. Οι δαπάνε̋ 

λειτουργία̋ όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώ̋ και οι δαπάνε̋ απομάκρυνσή̋ του̋ μετά 

την περαίωση τη̋ σύμβαση̋ και αποκατάσταση̋ του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.1.3 Οι δαπάνε̋ για κάθε είδου̋ ασφαλίσει̋ εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, 

μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ. για την περίπτωση πρόκληση̋ ατυχήματο̋ κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, 

καθώ̋ και όλε̋ οι άλλε̋ ασφαλίσει̋, που αναφέρονται ιδιαίτερα στου̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ του έργου.

1.1.4 Οι δαπάνε̋ αντιμετώπιση̋ των δυσκολιών λόγω τη̋ ταυτόχρονη̋ κυκλοφορία̋ τη̋ οδού, λήψη̋ πρόσθετων 

προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνε̋ για τα μέτρα προστασία̋ όλων των όμορων κατασκευών προ̋ του̋ χώρου̋ 

εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ και πρόληψη̋ ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψη̋ πρόκληση̋ βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων.  

1.1.5 Οι δαπάνε̋ διάθεση̋, προσκόμιση̋ και λειτουργία̋ κάθε είδου̋ μηχανήματο̋ ή άλλου εξοπλισμού που 

απαιτούνται για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, μέσα στι̋ οποίε̋ περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 

συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή του̋, η επιβάρυνση λόγω απόσβεση̋, η επισκευή, η 

συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση του̋ για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματο̋), οι 

ημεραργίε̋ για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδου̋ σταλία του̋ ανεξαρτήτω̋ αιτία̋, η απομάκρυνσή του̋ μαζί με την 

τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλο̋ των εργασιών, οι άγονε̋ μετακινήσει̋, τα απαιτούμενα καύσιμα, 

λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
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Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή τη̋ υπηρεσία̋, όσο και για 

τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε 

χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβη̋ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.6 Οι δαπάνε̋ από επιβεβλημένε̋ καθυστερήσει̋, μειωμένε̋ αποδόσει̋ και μετακινήσει̋ μηχανημάτων και 

προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του, από πιθανέ̋ παρεμβάσει̋, που θα 

προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορεί̋, από την ανάγκη εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ κατά φάσει̋ λόγω των 

παραπάνω εμποδίων. 

1.1.7 Οι δαπάνε̋ διατήρηση̋, κατά την περίοδο τη̋ εκτέλεση̋, του χώρου τη̋ παρεχόμενη̋ υπηρεσία̋ καθαρού και 

απαλλαγμένου από ξένα προ̋ αυτή αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση, μετά το τέλο̋ των 

εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευέ̋ και εμπόδια.

1.1.8 Οι δαπάνε̋ πρόληψη̋ και αποκατάσταση̋ κάθε είδου̋ ζημιά̋ και αποζημίωση̋ κάθε είδου̋ βλάβη̋ ή μη 

συνήθου̋ φθορά̋ που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ (περιλαμβανομένη̋ τη̋ μεταφορά̋ υλικών) 

και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων τη̋ Υπηρεσία̋, των 

νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.9 Οι κάθε είδου̋ δαπάνε̋ για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των 

μηχανημάτων, σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων προ̋ τούτο 

υλικών - αναλώσιμων και μη - καυσίμων, λιπαντικών, των προβλεπόμενων στοιχείων εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ.

1.1.10 Οι δαπάνε̋ που απαιτούνται για την προμήθεια και τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων από τον ανάδοχο 

όπω̋ προβλέπεται από του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα μέλη του 

αναδόχου και τη̋ Υπηρεσία̋ που θα απασχολούνται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και την 

Υπηρεσία αντίστοιχα.

1.1.11 Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋, συμφωνητικών και γενικά όλε̋ οι υπόλοιπε̋ ειδικέ̋ δαπάνε̋ που 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπω̋ αυτέ̋ αναφέρονται στου̋ υπόλοιπου̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ τη̋ σύμβαση̋.

1.2 Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται το κονδύλιο για Φ.Π.Α. (24%).

1.3 Ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο τη̋ παρεχόμενη̋ 

υπηρεσία̋.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ. 

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήματο̋.

Αυτά που αναφέρονται στι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋. 

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρη̋ αποζημίωση για τα παρακάτω:

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματο̋ και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού, αλατοδιανομή̋ ή 

και των δύο, στα οδικά τμήματα που ορίζονται στο επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητα̋ τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ , σύμφωνα με 

το σχέδιο αποχιονισμού και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Υπεύθυνη 

Υπηρεσία, ανάλογα με τι̋ υφιστάμενε̋ ανάγκε̋, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίε̋, εξαιρέσιμε̋ κ.λπ. Ο πάροχο̋ 

είναι υποχρεωμένο̋ να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτού̋ χρόνου̋, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ 

σχετικέ̋ διατάξει̋, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματο̋, εξαιρουμένων μόνο των 

ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση 

αλατιού. 

Ω̋ χρόνο̋ απασχόληση̋ του μηχανήματο̋ και του χειριστή,  για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτό̋ που αρχίζει 

με την παρουσία των χειριστών  του παρόχου υπηρεσιών τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋,  μετά από εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ (ύστερα 

από τι̋ σχετικέ̋ προγνώσει̋-ΕΜΥ, κ.λπ., εντολέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Προστασία̋, ειδοποίηση Αστυνομικών Διευθύνσεων 

κ.α.) στι̋ έδρε̋ αποχιονισμού, το αργότερο σε 30 λεπτά  μετά από σχετική εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ για άμεση έναρξη 

εργασία̋ αποχιονισμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τι̋ έδρε̋ αποχιονισμού μετά από την άρση 

τη̋ εντολή̋ τη̋ Υπηρεσία̋.
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Σε αυτό τον χρόνο απασχόληση̋ περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομή̋ ή και 

των δύο.

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνονται και όλε̋ οι δαπάνε̋ κάθε είδου̋ ακόμα και αν 

δεν αναφέρονται ρητώ̋, που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του 

παρόντο̋ άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτηση̋. 

(Τιμή για 1 ώρα εργασία̋, ειδικού αποχιονιστικού μηχανήματο̋ πλήρω̋ εφοδιασμένου και εξοπλισμένου, 

περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδου̋, που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία, 

σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋).

ΕΥΡΩ (Ολογράφω̋) : ΕΚΑΤΟ 

(Αριθμητικά)   : 100,00

ΑΡΘΡΟ Α-2: ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήματο̋.

Αυτά που αναφέρονται στι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋.

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρη̋ αποζημίωση για τα παρακάτω:

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματο̋ και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού, στο οδικό τμήμα IV 

που ορίζεται σύμφωνα με το σχέδιο αποχιονισμού και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιείται κατά 

περίπτωση από την Υπεύθυνη Υπηρεσία, ανάλογα με τι̋ υφιστάμενε̋ ανάγκε̋, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίε̋, 

εξαιρέσιμε̋ κ.λπ. Ο πάροχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτού̋ χρόνου̋, 

σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ σχετικέ̋ διατάξει̋, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματο̋, 

εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση 

λιπαντικών κ.λπ.

Ω̋ χρόνο̋ απασχόληση̋ του μηχανήματο̋ και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτό̋ που αρχίζει με την 

παρουσία των χειριστών του παρόχου υπηρεσιών τη̋ έδρα̋, μετά από εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ (ύστερα από τι̋ σχετικέ̋ 

προγνώσει̋ – ΕΜΥ, κ.λπ., εντολέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Προστασία̋, ειδοποίηση Αστυνομικών Διευθύνσεων κ.α.) στι̋ έδρε̋ 

αποχιονισμού, το αργότερο σε 30 λεπτά μετά από σχετική εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ για άμεση έναρξη εργασία̋ 

αποχιονισμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τι̋ έδρε̋ αποχιονισμού μετά από την άρση τη̋ εντολή̋ 

τη̋ Υπηρεσία̋.

Σε αυτό τον χρόνο απασχόληση̋ περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού.

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνονται και όλε̋ οι δαπάνε̋ κάθε είδου̋, ακόμα και αν δεν 

αναφέρονται ρητώ̋, που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ 

άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτηση̋.

(Τιμή για 1 ώρα εργασία̋ διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ), περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδου̋, που 

απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Η Π.Ε. Καστοριά̋ θα προμηθεύσει στι̋ αλατιέρε̋ το απαιτούμενο αλάτι.

• Στην ωριαία τιμή μισθώματο̋ του μηχανήματο̋ ή φορτηγού θα περιλαμβάνονται και θα βαρύνουν τον 

ιδιοκτήτη κάθε δαπάνη κίνηση̋ και καλή̋ λειτουργία̋ του, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρηση̋, 

επισκευή̋, προμήθεια̋ ανταλλακτικών, καυσίμων, καθώ̋ και κάθε σχετικό έξοδο του μηχανήματο̋ και του χειριστού.

• Εάν το μηχάνημα ή φορτηγό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβη̋ ο ανάδοχο̋ υποχρεούται στην αυθημερόν 

αποκατάστασή τη̋ και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να αντικαταστήσει το χαλασμένο 

μηχάνημα με άλλο που να λειτουργεί με του̋ ίδιου̋ όρου̋. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στην λύση 

τη̋ Σύμβαση̋ μονομερώ̋.

•Ο ανάδοχο̋ έχει υποχρέωση να προσφέρει άμεσα τι̋ υπηρεσίε̋ του στο τμήμα που επιβάλλουν οι ανάγκε̋ 
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του αποχιονισμού και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.

•Ο ανάδοχο̋ έχει υποχρέωση να έχει το μηχάνημα με το χειριστή ή οδηγό όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ του σε 

θέση επιφυλακή̋ με τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ και σε άριστη κατάσταση λειτουργία̋.

• Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού, οι χειριστέ̋ των προσφερόμενων μηχανημάτων η οχημάτων θα 

πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο το οποίο θα είναι σε λειτουργία σε 24ωρη βάση, ώστε οι επικοινωνίε̋ με το κέντρο 

συντονισμού για τον αποχιονισμό τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ να είναι άμεσε̋.

•Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται πριν την έναρξη εργασιών και αμέσω̋ μετά το πέρα̋ αυτών  να ενημερώνει την 

αρμόδια υπηρεσία.

• Αν κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι δεν τηρούνται οι όροι τη̋ 

σύμβαση̋ (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματο̋, τυπικά προσόντα χειριστή), η Π.Ε. Καστοριά̋ θα λύσει άμεσα τη 

σύμβαση.

• Η Π.Ε. Καστοριά̋ δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση τη̋ εργασία̋ η 

ζημιά του μηχανήματο̋ η αυτοκινήτου στον ιδιόκτητη ή σε τρίτου̋.

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ειδικότερα να 

περιλαμβάνει κάλυψη για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋  και επιπλέον πρόσθετη 

κάλυψη ω̋ εργαλείου μηχανήματο̋ έργου για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρο̋ Ι: Πληροφορίε̋ σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεση̋.

Παροχή πληροφοριών δημοσίευση̋ σε εθνικό επίπεδο, με τι̋ οποίε̋ είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνία̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ 

- Ονομασία: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋, Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋

- Κωδικό̋  Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5005]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικό̋: Διοικητήριο, Καστοριά, Τ.Κ. 52100

- Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋: κ. Α. Άννα

- Τηλέφωνο: 24673-50203

- Ηλ. ταχυδρομείο: a.anna@kastoria.pdm.gov.gr

Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋

- Τίτλο̋ ή σύντομη περιγραφή τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Προκήρυξη Συνο̟πτικού ∆ιαγωνισµού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εργασιών 

αποχιονισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋, κατά τη χειμερινή περίοδο 

2020, CPV 90620000 υπηρεσίε̋ εκχιονισμού.

- Κωδικό̋ στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………….…]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειε̋, ή υπηρεσίε̋ : Υπηρεσίε̋

- Αριθμό̋ αναφορά̋ που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 5/2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέα̋ είναι περισσότερε̋ (οι) τη̋ (του) μία̋ (ενό̋) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών
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Μέρο̋ II: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώριση̋:
Απάντηση:

Πλήρη̋ Επωνυμία: [   ]

Αριθμό̋ φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει Α.Φ.Μ. στη χώρα εγκατάσταση̋ 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίηση̋, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιο̋ ή αρμόδιοι1 :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικέ̋ πληροφορίε̋: Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση2;

Κατά περίπτωση, ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι 

εγγεγραμμένο̋ σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματο̋ (προ)επιλογή̋);

[    ] Ναι [   ] Όχι [   ] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα τη̋ παρούσα̋ 

ενότητα̋, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντο̋ μέρου̋, 

συμπληρώστε το μέρο̋ V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 

μέρο̋ VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του α) [……]

1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
2 Βλέπε σύσταση τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 6η̋ Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 τη̋ 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ απαιτούνται μόνο για στατιστικού̋ σκοπού̋. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 10 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο ετήσιο̋ κύκλο̋ 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 50 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίε̋ επιχειρήσει̋: επιχειρήσει̋ που δεν είναι ούτε πολύ μικρέ̋ ούτε μικρέ̋ και οι οποίε̋ απασχολούν λιγότερου̋ από 250 

εργαζομένου̋ και των οποίων ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφή̋ 

ή πιστοποίηση̋, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφή̋ ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο3:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογή̋;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτω̋, συμπληρώστε τι̋ πληροφορίε̋ 

που λείπουν στο μέρο̋ IV, ενότητε̋ Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα τη̋ σύμβαση̋:

ε) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμή̋ εισφορών 

κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίε̋ που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 

τη λάβει απευθεία̋ μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ 

αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [  ] Ναι [  ] Όχι

ε) [  ] Ναι [  ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπο̋ συμμετοχή̋:
Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ από 

κοινού με άλλου̋4;

[  ] Ναι [  ] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από του̋ άλλου̋ εμπλεκόμενου̋ 

οικονομικού̋ φορεί̋.

3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
4 Ειδικότερα ω̋ μέλο̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋ ή άλλου παρόμοιου καθεστώτο̋.
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Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλή̋, 

υπεύθυνο̋ για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε του̋ άλλου̋ οικονομικού̋ 

φορεί̋ που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία τη̋ 

συμμετέχουσα̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματο̋  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ 

δημόσια̋ σύμβαση̋:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννηση̋ εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τι̋ μορφέ̋ τη̋, 

την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Μέρο̋ III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋5

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6·

2. δωροδοκία7,8·

3. απάτη9·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋10·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋11·

6. παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων12.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ει̋ 

βάρο̋ του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου13 το οποίο είναι μέλο̋ του 

[  ] Ναι [  ] Όχι

5 Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ 

του περιβάλλοντο̋. 
6 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008, σ. 42).
7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ω̋ “διαφθορά”.
8 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ Σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ δωροδοκία̋ στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίση̋ τη διαφθορά όπω̋ ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή τη̋ Σύμβαση̋ ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48)  όπω̋ κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση τη̋ Σύµβαση̋ σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
10 Όπω̋ ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο του Συμβουλίου, τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση τη̋ 

τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3). Αυτό̋ ο λόγο̋ αποκλεισμού περιλαμβάνει επίση̋ την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματο̋, όπω̋ αναφέρονται στο άρθρο 4 τη̋ εν λόγω απόφαση̋-πλαίσιο.
11 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 1 τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή τη̋ νομιμοποίηση̋ εσόδων από εγκληματικέ̋ δραστηριότητε̋ και τη̋ 

χρηματοδότηση̋ τη̋ τρομοκρατία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”.
12 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη̋ 5η̋ Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για 

την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και προστασία 

των θυμάτων αυτή̋ και άλλε̋ διατάξει̋.".
13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίω̋: α) στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), του̋ διαχειριστέ̋, β) στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώ̋ και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 )
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

του̋ λόγου̋ που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 

1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθεία̋ περίοδο̋ 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή 

στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):

[……][……][……][……]14

Εάν ναι, αναφέρετε15:

α) Ημερομηνία τη̋ καταδικαστική̋ απόφαση̋ 

προσδιορίζοντα̋ ποιο από τα σημεία 1 έω̋ 6 

αφορά και τον λόγο ή του̋ λόγου̋ τη̋ 

καταδίκη̋,

β) Προσδιορίστε ποιο̋ έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθεία̋ στην καταδικαστική 

απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγο̋(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή 

στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):

[……][……][……][……]16

Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)17;

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν18: [……]

14 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
15 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
17 Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ ή 

ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δε μπορεί να κάνει χρήση αυτή̋ τη̋ δυνατότητα̋ κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 

...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 



49

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει όλε̋ 

τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋19, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένο̋ ;

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτο̋ μέλο̋ για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πω̋ διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστική̋ ή διοικητική̋ απόφαση̋;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκη̋ ή 

έκδοση̋ απόφαση̋

- Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, 

εφόσον ορίζεται απευθεία̋ σε αυτήν, τη 

διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει τι̋ 

υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋ 

φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή του̋ ;20

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

19 Στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ του 

που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο). 
20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτηση̋ υποχρεώσεων καταβολή̋ φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 

εξαίρεση, για επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ ή/και  όταν ο 

αποκλεισμό̋ θα ήταν σαφώ̋ δυσανάλογο̋, ιδίω̋ όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβέ̋ ποσό που οφείλεται λόγω αθέτηση̋ των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή τη̋ 

προθεσμία̋ αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή σε ανοικτέ̋ διαδικασίε̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ 
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α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋ διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 21

[……][……][……]

21 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίε̋ σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικό̋ φορέα̋ έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στου̋ τομεί̋ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου22; Εάν ναι, ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικό̋ φορέα̋ σε οποιαδήποτε 

από τι̋ ακόλουθε̋ καταστάσει̋23 :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανση̋, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ 

ωστόσο ο οικονομικό̋ φορέα̋, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενη̋ υπόψη τη̋ 

εφαρμοστέα̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση τη̋ 

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

22 Όπω̋ αναφέρονται για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ στι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, στα 

έγγραφα τη̋ σύμβαση̋  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
23 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 

2016/7)
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επιχειρηματική̋ του λειτουργία̋ υπό αυτέ̋ τι̋ 

περιστάσει̋24 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): [……][……][……]

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Έχει διαπράξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα25;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ μέτρα 

αυτοκάθαρση̋; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[..........……]

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμφωνίε̋ 

με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ μέτρα 

αυτοκάθαρση̋; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικό̋ φορέα̋ την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουση̋ συμφερόντων26, λόγω τη̋ 

συμμετοχή̋ του στη διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικό̋ φορέα̋ ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλέ̋ 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

[] Ναι [] Όχι

24 Άρθρο 73 παρ. 5.
25 Εφόσον στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 .
26 Όπω̋ προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.



53

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ 

σύμβαση̋27;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋:

[...................…]

[  ] Ναι [  ] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια28 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο πλαίσιο 

προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, 

προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενη̋ σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που 

είχε ω̋ αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη̋ 

προηγούμενη̋ σύμβαση̋ , αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ 

παρόμοιε̋ κυρώσει̋; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ μέτρα 

αυτοκάθαρση̋; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικό̋ φορέα̋ να επιβεβαιώσει 

ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ 

απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋,

β) δεν έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρί̋ 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

[  ] Ναι [  ] Όχι

27 Πρβλ άρθρο 48.
28  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7)
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τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεση̋ ή να 

παράσχει εξ αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ 

πληροφορίε̋ που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρο̋ IV: Κριτήρια επιλογή̋

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογή̋ (ενότητα  ή ενότητε̋ Α έω̋ Γ του παρόντο̋ μέρου̋), ο οικονομικό̋ φορέα̋ δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να  παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ έχουν προσδιοριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ 

σύμβαση̋ που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι εγγεγραμμένο̋ 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτο̋ μέλο̋ 

εγκατάστασή̋29; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

29 Όπω̋ περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α, οι οικονομικοί φορεί̋ από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλε̋ απαιτήσει̋ που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Μέρο̋ VI: Τελικέ̋ δηλώσει̋

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 

ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματο̋ και χωρί̋ καθυστέρηση, να προσκομίσω 

τα πιστοποιητικά και τι̋ λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται30, εκτό̋ εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθεία̋ με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ αυτή διατίθεται δωρεάν31.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχουν ήδη στην κατοχή του̋ τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋ δίδω επισήμω̋ τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμό̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπω̋ καθορίζεται στο μέρο̋ Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τι̋ οποίε̋ έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρο̋/ενότητα/σημείο] του παρόντο̋ 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ για του̋ σκοπού̋ τ... [προσδιορισμό̋ τη̋ διαδικασία̋ προμήθεια̋: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμό̋ αναφορά̋)].

Ημερομηνία, τόπο̋ και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-έ̋): [……]   

30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
31 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει παράσχει τι̋ απαραίτητε̋ πληροφορίε̋ (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 

το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομική̋ Προσφορά̋. 

Για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού:

Τη̋ επιχείρηση̋ ………………………………………………………………………., έδρα …………............................, οδό̋ 

…………………………., αριθμό̋……  , τηλέφωνο …………………………………., fax …………………….……….

Α/Α

Τμήμα ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Ώρε̋    

μίσθωση̋

Τιμή 

μίσθωση̋ 
ανά ώρα 

(αριθμητικά)

Τιμή 

μίσθωση̋ 
ανά ώρα 

(ολογράφω̋)

Δαπάνη σε €

1
ΤΜΗΜΑ Ι          

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΛΑΓΓΑ 

–ΒΡΑΧΟΣ – ΜΕΛΑΝΘΙΟ - 

ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ - 

ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ - ΑΥΧΕΝΑ   

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

100

2

ΤΜΗΜΑ ΙΙ        

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ - 

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΝΟΣΤΙΜΟ – 

ΑΝΘΗΡΟ –  ΣΠΗΛΙΟΣ - ΑΓΙΟΣ 

ΗΛΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  

– ΒΟΤΑΝΙ – ΔΙΑΛΕΧΤΟ – ΒΕΛΟΣ 

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

100

3

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ        

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – 

ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ - ΓΕΡΜΑ 

- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

90

4 ΤΜΗΜΑ ΙV        

ΠΕΥΚΟ - ΓΡΑΜΜΟΣ

Διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ) 169

Προσφέρων
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

Ημερομηνία:………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότη̋ (Πλήρη̋ επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματο̋ ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοση̋: ……………………………..

Προ̋: (Πλήρη̋ επωνυμία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋/Αναθέτοντο̋ Φορέα) Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋
(Διεύθυνση Αναθέτουσα̋ Αρχή̋/Αναθέτοντο̋ Φορέα) Διοικητήριο, 52100 Καστοριά.
Εγγύηση μα̋ υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι 
του δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋ 
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  Α.Φ.Μ.: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωση̋ ή κοινοπραξία̋:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..  

ατομικά και για κάθε μία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ του̋, εκ τη̋ ιδιότητά̋ του̋ ω̋ 
μελών τη̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋, 
για τη συμμετοχή του/τη̋/του̋ σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση 

Εκδήλωση̋ Ενδιαφέροντο̋ ..................................................... τη̋/του (Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ / Αναθέτοντο̋ φορέα), για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση τη̋ σύμβαση̋: “(τίτλο̋ σύμβαση̋)”/ για το/α τμήμα/τα ............... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τι̋ από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσε̋ υποχρεώσει̋ του/τη̋ (υπέρ ου η 

εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύο̋ τη̋.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από μέρου̋ μα̋ αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋ σα̋ μέσα σε ....................ημέρε̋ από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σα̋.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι̋ ότου αυτή μα̋ επιστραφεί ή μέχρι̋ ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σα̋ ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μα̋ απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσία̋ μα̋. 
Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλο̋ χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ τη̋ εγγύηση̋ ύστερα από έγγραφο τη̋ Υπηρεσία̋ σα̋, στο οποίο επισυνάπτεται η 

συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα με το άρθρο ... τη̋ 
Διακήρυξη̋/Πρόσκληση̋/Πρόσκληση̋ Εκδήλωση̋ Ενδιαφέροντο̋, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σα̋ θα μα̋ 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ 
παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότη̋ (Πλήρη̋ επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματο̋ …………………………….  

Ημερομηνία έκδοση̋    ……………………………..

Προ̋: (Πλήρη̋ επωνυμία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋/Αναθέτοντο̋ Φορέα) Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋
(Διεύθυνση Αναθέτουσα̋ Αρχή̋/Αναθέτοντο̋ Φορέα). Διοικητήριο 52100, Καστοριά.

Εγγύηση μα̋ υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι 
του δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋ μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  Α.Φ.Μ.: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωση̋ ή κοινοπραξία̋:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη τη̋ ένωση̋ / 

κοινοπραξία̋)
ατομικά και για κάθε μία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ του̋, εκ τη̋ ιδιότητά̋ του̋ ω̋ 
μελών τη̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματο̋/των .. / τη̋ υπ αριθ ..... σύμβαση̋ “(τίτλο̋ σύμβαση̋)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωση̋ Ενδιαφέροντο̋  ........................... τη̋/του 

(Αναθέτουσα̋ Αρχή̋/Αναθέτοντο̋ φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από μέρου̋ μα̋ αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋ σα̋ μέσα σε ....….    ημέρε̋ από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σα̋.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένο̋ χρόνο̋ στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋) ή μέχρι̋ ότου αυτή 

μα̋ επιστραφεί ή μέχρι̋ ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σα̋ ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μα̋ απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσία̋ μα̋. 
Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλο̋ χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ 
παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβαση̋

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
                                                              

Για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ για το έτο̋ 2020.

Στην Καστοριά, σήμερα,…………..  του μήνα ….…… του έτου̋ 2019, ημέρα τη̋ εβδομάδα̋ …………..… αφ’ ενό̋ ο 

Περιφερειάρχη̋ Δυτ. Μακεδονία̋……….. με την παραπάνω ιδιότητά του ενεργώντα̋, και έχοντα̋ υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - 

Πρόγραμμα Καλλικράτη̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2014) 

«Ρυθμίσει̋ για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγία̋ 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσε̋ ρυθμίσει̋ αρμοδιότητα̋ 

Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτου̋ και άλλε̋ 

διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-08-2010) «Περί Δημοσιονομική̋ 

Διαχείριση̋ και Ευθύνη̋».

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στι̋ οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52, τεύχο̋ Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ με την Οδηγία (ΕΕ 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 8η̋ Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 

τη̋ τεχνογνωσία̋ και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του̋ (EEL 157 τη̋ 15.06.2016) – Μέτρα για την 

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ και άλλε̋ διατάξει̋»

5. Το Π.Δ.80/2016 «Περί αναλήψεω̋ υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋». 

6. Το με αριθ. πρωτ. 86312/22-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004994339) πρωτογενέ̋ αίτημα του Τμήματο̋ 

Συγκοινωνιακών Έργων.

7. Την με αριθ. 1404/2019 (ΑΔΑ: 6ΛΓΟ7ΛΨ-6Δ1) απόφαση τη̋ Ο.Ε. με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη για την εν 

λόγω δαπάνη.

8. Η με αριθ. πρωτ. 3313/2019 (ΑΔΑ: 6Ι1Ρ7ΛΨ-4ΦΥ, ΑΔΑΜ: 19REQ005511933) έγκριση ανάληψη̋ υποχρέωση̋ 

ποσού 74.000,00 ευρώ, στον Κ.Α.Ε.: 02.10.03.071.9471.05.14104.

9. Tην με αριθ. 2274/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΓΑ7ΛΨ-ΞΒΤ) έγκριση διενέργεια̋ του αναφερόμενου διαγωνισμού από την 

Οικονομική Επιτροπή τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋. 

και, αφ’ ετέρου, ο…….  κάτοικο̋  …………., Α.Φ.Μ. …… Δ.Ο.Υ.      Α.Δ.Τ………    Α.Τ. ………. Τηλ. ……..  καλούμενο̋ στο εξή̋ 

“Προμηθευτή̋”, συμφώνησαν, συνέπραξαν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋.

Η ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομή̋ στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ για το 

έτο̋ 2020.

Επιτακτική ανάγκη είναι ο άμεσο̋ και ταυτόχρονο̋ αποχιονισμό̋ όλων των οδών για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

καθημερινή λειτουργία όλων των κατοικούμενων περιοχών και η διασφάλιση τη̋ οδική̋ επικοινωνία̋ του̋ με 

δημόσιε̋ υπηρεσίε̋, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στόχο̋ των εργασιών είναι η άμεση επέμβαση σε όλε̋ τι̋ οδού̋ ανεξαρτήτω̋ πλάτου̋ και μήκου̋ από τον ανάδοχο, 

για την περιοχή που επέλεξε κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και κρίθηκε μειοδότη̋.

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, λόγω καιρικών συνθηκών. Το 

αρμόδιο συντονιστικό όργανο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ θα έχει την ευθύνη τη̋ κλήση̋ των μηχανημάτων που απαιτούνται 

κάθε φορά, χωρί̋ να υπάρχει η υποχρέωση χρήση̋ όλων των μηχανημάτων.
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Οι ώρε̋ που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και δεν είναι δεσμευτικέ̋. 
Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά του κάθε αναδόχου για την ωριαία αποζημίωσή του. Ο ανάδοχο̋ θα 

απασχοληθεί μόνο για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋.

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ειδικότερα να περιλαμβάνει 

κάλυψη για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋ και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ω̋ 

εργαλείου μηχανήματο̋ έργου για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋).

Η παρούσα υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα:

§ ΤΜΗΜΑ 1: «Καστοριά – Λακκώματα – Λάγγα – Βράχο̋ – Μελάνθιο – Ζευγοστάσιο – Περιβόλι – 

Καστανόφυτο – Αυχένα», εκτιμώμενη̋ αξία̋ 10.000,00€, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

§ ΤΜΗΜΑ 2: «Καστοριά – Αμμουδάρα – Ασπροκκλησιά – Νόστιμο – Ανθηρό – Σπήλιο̋ – Άγιο̋ Ηλία̋ – όρια 

προ̋ Δαμασκηνιά – Βοτάνι – Διαλεχτό - Βέλο̋», εκτιμώμενη̋ αξία̋ 10.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

§ ΤΜΗΜΑ 3: «Καστοριά – Άργο̋ Ορεστικό – Κωσταράζι – Βογατσικό – Γέρμα – Αμπελόκηποι», εκτιμώμενη̋ 
αξία̋ 9.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

§ ΤΜΗΜΑ 4: «Πεύκο – Γράμμο̋», εκτιμώμενη̋ αξία̋ 16.900,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Α/Α Τμήματα ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Μονάδα 

Μέτρηση̋
Ποσότητα 

Αξία 

σε 

ευρώ

Μερική 

Δαπάνη 

σε ευρώ

1

§ ΤΜΗΜΑ Ι

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΛΑΓΓΑ 

–ΒΡΑΧΟΣ – ΜΕΛΑΝΘΙΟ - 

ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ - 

ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ - ΑΥΧΕΝΑ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα 

αποχιονισμού και αλατοδιανομέα. Ώρα 110 100,00 10.000,00

2

§ ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ - 

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΝΟΣΤΙΜΟ – 

ΑΝΘΗΡΟ –  ΣΠΗΛΙΟΣ - ΑΓΙΟΣ 

ΗΛΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  

– ΒΟΤΑΝΙ – ΔΙΑΛΕΧΤΟ – ΒΕΛΟΣ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

Ώρα 110 100,00 10.000,00

3

§ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – 

ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ - ΓΕΡΜΑ 

- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα 

αποχιονισμού και αλατοδιανομέα.
Ώρα 90 100,00 9.000,00

4 § ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΕΥΚΟ - ΓΡΑΜΜΟΣ

Διαμορφωτή̋ γαιών (γρέιντερ)
Ώρα 169 100,00 16.900,00

                                                                                                                               

Σύνολο
45.900,00

Δικαίωμα προαίρεση̋ 30,00% επί των ωρών εργασία̋ 13.770,00

                                                                                                                               

Σύνολο
59.670,00

Φ.Π.Α  24%                                                                                                                               14.320,80

                                                                                                                               

Στρογγυλοποίηση
9,20

Σύνολο 74.000,00
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Υπεύθυνο̋ επικοινωνία̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ορίζεται η κ. Σιδηροπούλου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματο̋ 
Τεχνικών Έργων με αναπληρώτρια την κ. Ευσταθιάδου Χρυσούλα.
Υπεύθυνο̋ επικοινωνία̋ του αναδόχου ορίζεται ο………………………………ο οποίο̋ θα είναι στη διάθεση τη̋ 
αναθέτουσα̋ αρχή̋ ανά πάσα στιγμή και καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Άρθρο 2ο : Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋.

Αποχιονιστικό μηχάνημα (πολυεργάτη) με λεπίδα και αλατοδιανομέα.

6. Το μηχάνημα έργου (ΜΕ) να είναι χαρακτηρισμένο από την άδεια κυκλοφορία̋ του̋ ω̋ εκχιονιστικό (λεπίδα) με 

μηχάνημα/εξάρτημα διασπορά̋ αλατιού (αλατιέρα).

7. Να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα του λεπίδα αποχιονισμού μήκου̋ 3 μέτρων τουλάχιστον και ύψου̋ ενό̋ (1) 

μέτρου και άνω.

8. Να φέρουν στο οπίσθιο τμήμα ή επί τη̋ καρότσα̋ προσαρμοσμένο αλατοδιανομέα χωρητικότητα̋ τεσσάρων (4) 

κυβικών μέτρων και άνω με δυνατότητα ρύθμιση̋ του πλάτου̋ διασπορά̋ και τη̋ ποσότητα̋ του αλατιού.

9. Η  ιπποδύναμη του κινητήρα του οχήματο̋ να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 250 ίππου̋ (ΗΡ) και να έχει υποχρεωτικά 

κίνηση σε όλου̋ του̋ άξονε̋  π.χ. 4x4 ή 6x6. 

10. Εξοφλημένα τέλη χρήση̋ περιόδου  για το έτο̋ 2019. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματο̋. Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν 

αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματο̋ έργου 

Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που υποβάλει την προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

δεν αναφέρονται στην άδεια (π.χ. Χωρητικότητα αλατιέρα̋, μήκο̋ και ύψο̋ λεπίδα̋ κ.λπ.). Για την εξόφληση των τελών 

χρήση̋ περιόδου  2019 , θα πρέπει να υποβληθούν  τα αντίστοιχα  παραστατικά πληρωμή̋.

Διαμορφωτή̋ γαιών

1. Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ω̋ Διαμορφωτή̋ Γαιών στην άδεια Μηχανήματο̋ Έργου.

2. Η ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματο̋ να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 150 ίππου̋ (HP).

3. Εξοφλημένα τέλη χρήση̋ περιόδου 2019.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματο̋. Εάν κάποιο από τα παραπάνω 

δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματο̋ έργου 

Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που υποβάλλει την προσφορά, στην οποία αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

δεν αναγράφονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήση̋ περιόδου 2019, θα πρέπει να υποβληθούν τα 

αντίστοιχα παραστατικά πληρωμή̋.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητο̋ εξοπλισμό̋:

Τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την νόμιμη κυκλοφορία και 

λειτουργία του̋, τρίγωνο, κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόμενου̋ φάρου̋ κινδύνου, καλή̋ κατάσταση̋ μπαταρίε̋ 

εκκίνηση̋, καλή̋ κατάσταση̋ ελαστικά, προβολεί̋ εργασία̋ (εμπρό̋ - πίσω), αντιολισθητικέ̋ αλυσίδε̋ για όλου̋ του̋ 

τροχού̋ και συρματόσχοινα ρυμούλκηση̋.

Η ισχύ̋ των μηχανημάτων θα είναι ίση με την αντίστοιχη του κατά περίπτωση ζητηθέντο̋ μηχανήματο̋.

Στην περίπτωση που κάποιο̋ υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ καταθέσει προσφορά με μηχάνημα μεγαλύτερη̋ ισχύο̋ ή 

ικανότητα̋ από αυτή που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη, γίνεται δεκτή η προσφορά του αρκεί να πληρούνται οι 

λοιπέ̋ προδιαγραφέ̋ και η τιμή τη̋ ωριαία̋ αποζημίωση̋ να είναι μικρότερη ή ίση με αυτή τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Ο χειρισμό̋ των εκχιονιστικών μηχανημάτων με μηχανήματα/εξαρτήματα διασπορά̋ αλατιού θα γίνεται από χειριστέ̋ 

- οδηγού̋ που έχουν το δικαίωμα χρήση̋ του̋ (δηλαδή η άδεια χειριστή του̋ θα καλύπτει τι̋ προδιαγραφέ̋ του 

μηχανήματο̋ που θα χειρίζονται).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Αντικείμενο του παρόντο̋ τιμολογίου είναι ο καθορισμό̋ τιμών μονάδο̋ των εργασιών – υπηρεσιών, που είναι 

απαραίτητε̋ για την έντεχνη ολοκλήρωση τη̋ σύμβαση̋.

1.1 Οι τιμέ̋ μονάδα̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδε̋ πλήρω̋ περαιωμένων υπηρεσιών  όπω̋ 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδο̋ και την απόδοση των 

μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτό̋ αν άλλω̋ ορίζεται στα άρθρα 

του παρόντο̋.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στι̋ τιμέ̋ μονάδο̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνονται, όπω̋ θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, τα κάτωθι:

1.1.1 Οι δαπάνε̋ μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικέ̋ 

εταιρείε̋, ή σε άλλου̋ ημεδαπού̋ ή/και αλλοδαπού̋ ασφαλιστικού̋ οργανισμού̋ κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματο̋ 

αδεία̋ και οικογενειακού, θέσεω̋, ανθυγιεινού, εξαιρέσιμων, νυκτερινών κ.λπ. του κάθε είδου̋ προσωπικού 

(επιστημονικού διευθύνοντο̋ την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, 

των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κ.λπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται για την εκτέλεση 

τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋.

Οι δαπάνε̋ για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ περί Ι.Κ.Α., 

ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντό̋ ή εκτό̋ τη̋ ασφαλιστική̋ περιοχή̋ Ι.Κ.Α. και τι̋ δαπάνε̋ 

ασφάλιση̋ στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που 

απασχολείται στου̋ λοιπού̋ χώρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η 

παρεχόμενη υπηρεσία στι̋ περί Ι.Κ.Α διατάξει̋.

1.1.2  Οι δαπάνε̋ για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθμιση κ.λπ. 

των εργοταξίων και γραφείων Αναδόχου, με όλε̋ τι̋ απαιτούμενε̋ εγκαταστάσει̋ και συνδέσει̋. 

Οι δαπάνε̋ για ενοικίαση και διαμόρφωση μεγάλων χώρων εκτό̋ τη̋ οδού για την χρησιμοποίηση του̋ για την 

αποθήκευση, φύλαξη και εξυπηρέτηση των ειδικών αποχιονιστικών μηχανημάτων και του αλατιού. Οι δαπάνε̋ 

λειτουργία̋ όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώ̋ και οι δαπάνε̋ απομάκρυνσή̋ του̋ μετά 

την περαίωση τη̋ σύμβαση̋ και αποκατάσταση̋ του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.1.3 Οι δαπάνε̋ για κάθε είδου̋ ασφαλίσει̋ εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, 

μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ. για την περίπτωση πρόκληση̋ ατυχήματο̋ κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, 

καθώ̋ και όλε̋ οι άλλε̋ ασφαλίσει̋, που αναφέρονται ιδιαίτερα στου̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ του έργου.

1.1.4 Οι δαπάνε̋ αντιμετώπιση̋ των δυσκολιών λόγω τη̋ ταυτόχρονη̋ κυκλοφορία̋ τη̋ οδού, λήψη̋ πρόσθετων 

προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνε̋ για τα μέτρα προστασία̋ όλων των όμορων κατασκευών προ̋ του̋ χώρου̋ 

εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ και πρόληψη̋ ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψη̋ πρόκληση̋ βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων.  

1.1.5 Οι δαπάνε̋ διάθεση̋, προσκόμιση̋ και λειτουργία̋ κάθε είδου̋ μηχανήματο̋ ή άλλου εξοπλισμού που 

απαιτούνται για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, μέσα στι̋ οποίε̋ περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 

συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή του̋, η επιβάρυνση λόγω απόσβεση̋, η επισκευή, η 

συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση του̋ για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματο̋), οι 

ημεραργίε̋ για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδου̋ σταλία του̋ ανεξαρτήτω̋ αιτία̋, η απομάκρυνσή του̋ μαζί με την 

τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλο̋ των εργασιών, οι άγονε̋ μετακινήσει̋, τα απαιτούμενα καύσιμα, 

λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή τη̋ υπηρεσία̋, όσο 

και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε 

χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβη̋ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
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1.1.6 Οι δαπάνε̋ από επιβεβλημένε̋ καθυστερήσει̋, μειωμένε̋ αποδόσει̋ και μετακινήσει̋ μηχανημάτων και 

προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του, από πιθανέ̋ παρεμβάσει̋, που θα 

προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορεί̋, από την ανάγκη εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ κατά φάσει̋ λόγω των 

παραπάνω εμποδίων. 

1.1.7 Οι δαπάνε̋ διατήρηση̋, κατά την περίοδο τη̋ εκτέλεση̋, του χώρου τη̋ παρεχόμενη̋ υπηρεσία̋ καθαρού και 

απαλλαγμένου από ξένα προ̋ αυτή αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση, μετά το τέλο̋ των 

εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευέ̋ και εμπόδια.

1.1.8 Οι δαπάνε̋ πρόληψη̋ και αποκατάσταση̋ κάθε είδου̋ ζημιά̋ και αποζημίωση̋ κάθε είδου̋ βλάβη̋ ή μη 

συνήθου̋ φθορά̋ που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ (περιλαμβανομένη̋ τη̋ μεταφορά̋ υλικών) 

και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων τη̋ Υπηρεσία̋, των 

νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.9 Οι κάθε είδου̋ δαπάνε̋ για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των μηχανημάτων, 

σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων προ̋ τούτο υλικών - 

αναλώσιμων και μη - καυσίμων, λιπαντικών, των προβλεπόμενων στοιχείων εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ.

1.1.10 Οι δαπάνε̋ που απαιτούνται για την προμήθεια και τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων από τον ανάδοχο 

όπω̋ προβλέπεται από του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα μέλη του 

αναδόχου και τη̋ Υπηρεσία̋ που θα απασχολούνται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και την 

Υπηρεσία αντίστοιχα.

1.1.11 Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋, συμφωνητικών και γενικά όλε̋ οι υπόλοιπε̋ ειδικέ̋ δαπάνε̋ που 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπω̋ αυτέ̋ αναφέρονται στου̋ υπόλοιπου̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ τη̋ σύμβαση̋.

1.2 Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται το κονδύλιο για Φ.Π.Α. (24%).

1.3 Ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο τη̋ παρεχόμενη̋ 

υπηρεσία̋.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ.

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ. 

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήματο̋.

Αυτά που αναφέρονται στι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋. 

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρη̋ αποζημίωση για τα παρακάτω:

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματο̋ και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού, αλατοδιανομή̋ ή και 

των δύο, στα οδικά τμήματα που ορίζονται στο επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητα̋ τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ , σύμφωνα με το 

σχέδιο αποχιονισμού και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Υπεύθυνη 

Υπηρεσία, ανάλογα με τι̋ υφιστάμενε̋ ανάγκε̋, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίε̋, εξαιρέσιμε̋ κ.λπ. Ο πάροχο̋ είναι 

υποχρεωμένο̋ να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτού̋ χρόνου̋, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ 

σχετικέ̋ διατάξει̋, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματο̋, εξαιρουμένων μόνο των 

ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση 

αλατιού. 

Ω̋ χρόνο̋ απασχόληση̋ του μηχανήματο̋ και του χειριστή,  για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτό̋ που αρχίζει με την 

παρουσία των χειριστών  του παρόχου υπηρεσιών τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋,  μετά από εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ (ύστερα από τι̋ 

σχετικέ̋ προγνώσει̋-ΕΜΥ, κ.λπ., εντολέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Προστασία̋, ειδοποίηση Αστυνομικών Διευθύνσεων κ.α.) στι̋ 

έδρε̋ αποχιονισμού, το αργότερο σε 30 λεπτά  μετά από σχετική εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ για άμεση έναρξη εργασία̋ 

αποχιονισμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τι̋ έδρε̋ αποχιονισμού μετά από την άρση τη̋ εντολή̋ 

τη̋ Υπηρεσία̋.

Σε αυτό τον χρόνο απασχόληση̋ περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομή̋ ή και των 

δύο.
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Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνονται και όλε̋ οι δαπάνε̋ κάθε είδου̋ ακόμα και αν δεν 

αναφέρονται ρητώ̋, που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του 

παρόντο̋ άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτηση̋. 

(Τιμή για 1 ώρα εργασία̋, ειδικού αποχιονιστικού μηχανήματο̋ πλήρω̋ εφοδιασμένου και εξοπλισμένου, 

περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδου̋, που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία, 

σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋).

ΕΥΡΩ (Ολογράφω̋) : ΕΚΑΤΟ 

(Αριθμητικά)   : 100,00

ΑΡΘΡΟ Α-2: ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΡΕΪΝΤΕΡ)

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήματο̋.

Αυτά που αναφέρονται στι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋.

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρη̋ αποζημίωση για τα παρακάτω:

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματο̋ και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού, στο οδικό τμήμα IV 

που ορίζεται σύμφωνα με το σχέδιο αποχιονισμού και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιείται κατά 

περίπτωση από την Υπεύθυνη Υπηρεσία, ανάλογα με τι̋ υφιστάμενε̋ ανάγκε̋, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίε̋, 

εξαιρέσιμε̋ κ.λπ. Ο πάροχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτού̋ χρόνου̋, 

σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ σχετικέ̋ διατάξει̋, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματο̋, 

εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση 

λιπαντικών κ.λπ.

Ω̋ χρόνο̋ απασχόληση̋ του μηχανήματο̋ και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτό̋ που αρχίζει με την 

παρουσία των χειριστών του παρόχου υπηρεσιών τη̋ έδρα̋, μετά από εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ (ύστερα από τι̋ σχετικέ̋ 

προγνώσει̋ – ΕΜΥ, κ.λπ., εντολέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Προστασία̋, ειδοποίηση Αστυνομικών Διευθύνσεων κ.α.) στι̋ έδρε̋ 

αποχιονισμού, το αργότερο σε 30 λεπτά μετά από σχετική εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ για άμεση έναρξη εργασία̋ 

αποχιονισμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τι̋ έδρε̋ αποχιονισμού μετά από την άρση τη̋ εντολή̋ 

τη̋ Υπηρεσία̋.

Σε αυτό τον χρόνο απασχόληση̋ περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού.

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνονται και όλε̋ οι δαπάνε̋ κάθε είδου̋, ακόμα και αν δεν 

αναφέρονται ρητώ̋, που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ 

άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτηση̋.

(Τιμή για 1 ώρα εργασία̋ διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ), περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδου̋, που 

απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Η Π.Ε. Καστοριά̋ θα προμηθεύσει στι̋ αλατιέρε̋ το απαιτούμενο αλάτι.

• Στην ωριαία τιμή μισθώματο̋ του μηχανήματο̋ ή φορτηγού θα περιλαμβάνονται και θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη 

κάθε δαπάνη κίνηση̋ και καλή̋ λειτουργία̋ του, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρηση̋, επισκευή̋, 

προμήθεια̋ ανταλλακτικών, καυσίμων, καθώ̋ και κάθε σχετικό έξοδο του μηχανήματο̋ και του χειριστού.

• Εάν το μηχάνημα ή φορτηγό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβη̋ ο ανάδοχο̋ υποχρεούται στην αυθημερόν 

αποκατάστασή τη̋ και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να αντικαταστήσει το χαλασμένο 

μηχάνημα με άλλο που να λειτουργεί με του̋ ίδιου̋ όρου̋. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στην λύση 

τη̋ Σύμβαση̋ μονομερώ̋.

• Ο ανάδοχο̋ έχει υποχρέωση να προσφέρει άμεσα τι̋ υπηρεσίε̋ του στο τμήμα που επιβάλλουν οι ανάγκε̋ 
του αποχιονισμού και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.

• Ο ανάδοχο̋ έχει υποχρέωση να έχει το μηχάνημα με το χειριστή ή οδηγό όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ του σε 

θέση επιφυλακή̋ με τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ. και σε άριστη κατάσταση λειτουργία̋.

• Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού, οι χειριστέ̋ των προσφερόμενων μηχανημάτων η οχημάτων θα 
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πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο το οποίο θα είναι σε λειτουργία σε 24ωρη βάση, ώστε οι επικοινωνίε̋ με το κέντρο 

συντονισμού για τον αποχιονισμό τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ να είναι άμεσε̋.

• Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται πριν την έναρξη εργασιών και αμέσω̋ μετά το πέρα̋ αυτών  να ενημερώνει την 

αρμόδια υπηρεσία.

• Αν κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι δεν τηρούνται οι όροι τη̋ 

σύμβαση̋ (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματο̋, τυπικά προσόντα χειριστή), η Π.Ε Καστοριά̋ θα λύσει άμεσα τη 

σύμβαση.

• Η Π.Ε. Καστοριά̋ δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση τη̋ εργασία̋ η 

ζημιά του μηχανήματο̋ η αυτοκινήτου στον ιδιόκτητη ή σε τρίτου̋.

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ειδικότερα να περιλαμβάνει 
κάλυψη για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋  και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ω̋ 
εργαλείου μηχανήματο̋ έργου για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋).

Άρθρο 3ο : Χρονική διάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ θα έχει ισχύ από την υπογραφή τη̋ και μέχρι τι̋ 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεω̋ 

του προϋπολογισμού τη̋.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Είναι δυνατή η παράταση ισχύο̋ των συμβάσεων παροχή̋ υπηρεσιών για τέσσερι̋ (4) μήνε̋ (ή παραπάνω σε 

εξαιρετικέ̋ περιπτώσει̋) από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωση̋ εκτέλεση̋ των υπηρεσιών με του̋ ίδιου̋ 

όρου̋, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο προμηθευτή που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια τη̋ παρούση̋ 

διακήρυξη̋.

Άρθρο 4ο : Τροποποίηση τη̋ σύμβαση̋.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, 

μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηση̋ του 

αρμοδίου οργάνου.

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων και εάν εξαντληθούν οι προεκτιμώμενε̋ ώρε̋ λειτουργία̋ των 

μηχανημάτων θα γίνει χρήση του δικαιώματο̋ προαίρεση̋.

Άρθρο 5ο : Τιμή-Κρατήσει̋-Πληρωμή.

Τα τιμολόγια παροχή̋ υπηρεσιών που θα παρέχονται θα πληρώνονται τμηματικά, έπειτα από την πιστοποίηση 

των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μόνο σε περίπτωση χρήση̋ των μηχανημάτων από την Π.Ε. Καστοριά̋.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋ θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα γίνεται από την Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋, μετά την 

υποβολή σ’ αυτήν του τιμολογίου και όλων των σχετικών δικαιολογητικών από τι̋ εμπλεκόμενε̋ Υπηρεσίε̋ τη̋ 

Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεση̋ των εργασιών υπό την προϋπόθεση τη̋ 

προηγούμενη̋ προσκόμιση̋ από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

- Πρωτόκολλο/αποδεικτικό παραλαβή̋ υλικών.

- Τιμολόγιο του αναδόχου.

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.
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- Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα τη̋ δημοπρασία̋, αρχική̋ και 

επαναληπτική̋, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχο̋ με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

(Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνη̋ δημοσίευση̋»).

Στην περίπτωση που αναδειχθούν πλέον του ενό̋ (1) Ανάδοχοι, η δαπάνη επιμερίζεται κατά ποσοστιαία 

αναλογία με το συμβατικό κόστο̋ ή το ύψο̋ τη̋ εγγυητική επιστολή̋ καλή̋ εκτέλεση̋.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχέ̋ 

δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ 

διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματο̋ και όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ κρατήσει̋.

Οι κρατήσει̋ υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από τον 

Προμηθευτή.

Άρθρο 6ο : Δικαίωμα προαίρεση̋.

Η Π.Ε. Καστοριά̋ δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεση̋ που αναγράφεται στη διακήρυξη, εφόσον 

επικρατήσουν ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋.

Άρθρο 7ο : Εκχώρηση εισπρακτέων δικαιωμάτων.

Ο Ανάδοχο̋ δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που του απορρέουν από αυτή τη 

σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρί̋ την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τη̋ Αναθέτουσα̋ 

Αρχή̋ που παρέχεται μόνον εγγράφω̋.

Άρθρο 7ο : Ποινικέ̋ Ρήτρε̋-Κυρώσει̋.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένω̋ προκύψουν σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή τη̋ Σύμβαση̋ ή εξ’ αφορμή̋ τη̋, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχο̋ 

καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυσή του̋, σύμφωνα με του̋ κανόνε̋ τη̋ καλή̋ πίστη̋ και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Καστοριά̋.

Άρθρο 8ο : Εγγύηση Καλή̋ Εκτέλεση̋.

Σε πίστωση των παραπάνω και για την εγγύηση τήρηση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, ο προμηθευτή̋ κατέθεσε 

στην με αριθμό  ………εγγυητική επιστολή του/τη̋……………….………, ποσού ………….ευρώ. 

Η ισχύ̋ τη̋ παρούση̋ δύναται να παραταθεί για δύο (2) επί πλέον μήνε̋ μετά την λήξη τη̋, με μονομερή 

έγγραφη δήλωση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Καστοριά̋ προ̋ τον προμηθευτή, η οποία κοινοποιείται σ’ αυτόν είκοσι 

(20) τουλάχιστον ημέρε̋ πριν από την λήξη τη̋ σύμβαση̋.

Ο δεύτερο̋ των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ αυτή̋ τη̋ σύμβαση̋ και 

αναλαμβάνει την προμήθεια.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα, αναγνώσθηκε στου̋ συμβαλλομένου̋ από του̋ οποίου̋ 

και επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια, υπογράφεται από αυτού̋ και παίρνει από ένα αντίτυπο ο καθένα̋, ενώ δύο 

αντίτυπα τίθενται στον σχετικό φάκελο τη̋ προμήθεια̋.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 Ο Περιφερειάρχη̋ Δυτ. Μακεδονία̋                                                                          Ο Προμηθευτή̋
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΜΕΛΈΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΎ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΌ ΟΔΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ ΤΗΣ 

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. 

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (2-3)

(2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  (4-7)

(3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                    (7)

(4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                     (8-9)

(5) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ      (9)

(6) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ       (10)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                            

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1 .  Τ Ε ΧΝ Ι ΚΗ  Ε ΚΘ Ε ΣΗ   –  ΠΕ Ρ Ι Γ Ρ ΑΦΗ  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομή̋ για το 

έτο̋ 2020.  

Το υπάρχον δυναμικό σε μηχανήματα έργου και προσωπικό τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋, δεν επαρκεί για 

άμεσο και ταυτόχρονο αποχιονισμό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου τη̋. Επιτακτική ανάγκη είναι όμω̋ ο 

άμεσο̋ και ταυτόχρονο̋ αποχιονισμό̋ όλων των οδών για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καθημερινή 

λειτουργία όλων των κατοικούμενων περιοχών και η διασφάλιση τη̋ οδική̋ επικοινωνία̋ του̋ με 

δημόσιε̋ υπηρεσίε̋, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ω̋ εκ τούτο κρίνεται αναγκαία η ανάθεση αυτών των εργασιών σε ιδιοκτήτε̋ μηχανημάτων έργου 

και συγκεκριμένα σε αποχιονιστικά μηχανήματα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα, καθώ̋ και 
διαμορφωτή γαιών (γρέιντερ).

Στόχο̋ των εργασιών είναι η άμεση επέμβαση σε όλε̋ τι̋ οδού̋ ανεξαρτήτω̋ πλάτου̋ και μήκου̋ 
από τον ανάδοχο, για την περιοχή που επέλεξε κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και κρίθηκε 

μειοδότη̋. 
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Ο κάθε ενδιαφερόμενο̋ μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα τη̋ 
επαρχιακή̋ οδού. 

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο(ειδικότερα να 

περιλαμβάνει κάλυψη για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋  και επιπλέον 

πρόσθετη κάλυψη ω̋ εργαλείου μηχανήματο̋ έργου για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ 
προ̋ τρίτου̋) .

Ο αποχιονισμό̋ όλων των οδών, - ανεξαρτήτου μήκου̋ και πλάτου̋ - από τον ανάδοχο, θα γίνεται 
άμεσα κατόπιν ειδοποιήσεω̋ του και θα μεταβαίνει στην περιοχή για τον άμεσο αποχιονισμό.

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, λόγω καιρικών 

συνθηκών. Το αρμόδιο συντονιστικό όργανο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ θα έχει την ευθύνη τη̋ κλήση̋ των 

μηχανημάτων που απαιτούνται κάθε φορά, χωρί̋ να υπάρχει η υποχρέωση χρήση̋ όλων των 

μηχανημάτων.
Οι ώρε̋ που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και δεν είναι 

δεσμευτικέ̋. Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά του κάθε αναδόχου για την ωριαία αποζημίωσή 

του. Ο κάθε ανάδοχο̋ θα απασχοληθεί για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ αρμόδια̋ 

υπηρεσία̋.

Οι σχετικέ̋ πιστώσει̋ για την παροχή των υπηρεσιών αποχιονισμού είναι οι ακόλουθε̋:

Α/Α Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ  24%

1     02.10.03.071.9471.05.14104 74.000,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 74.000,00€

Τεκμηρίωση σκοπιμότητα̋/υποδιαίρεση̋ ή μη τη̋ σύμβαση̋ σε τμήματα

Η χρήση των τμημάτων γίνεται για να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση των  υπηρεσιών αποχιονισμού και 

αλατοδιανομή̋  στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋.

Τόπο̋ υλοποίηση̋/ παροχή̋ των υπηρεσιών  

Οι περιοχέ̋ στι̋ οποίε̋ θα παρασχεθούν οι υπηρεσίε̋ αποχιονισμού και αλατοδιανομή̋  ανά τμήμα είναι οι 

παρακάτω : 

ΤΜΗΜΑ Ι
§ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ –– ΛΑΓΓΑ – ΒΡΑΧΟΣ – ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ - ΑΥΧΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
§ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ - ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΝΟΣΤΙΜΟ – ΑΝΘΗΡΟ –  ΣΠΗΛΙΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ – 

      ΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  – ΒΟΤΑΝΙ – ΔΙΑΛΕΧΤΟ – ΒΕΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
§ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ - ΓΕΡΜΑ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΙV
§ ΠΕΥΚΟ - ΓΡΑΜΜΟ
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντο̋ τιμολογίου είναι ο καθορισμό̋ τιμών μονάδο̋ των εργασιών – υπηρεσιών, που είναι 

απαραίτητε̋ για την έντεχνη ολοκλήρωση τη̋ σύμβαση̋.

1.4 Οι τιμέ̋ μονάδα̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδε̋ πλήρω̋ περαιωμένων υπηρεσιών  όπω̋ 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδο̋ και την απόδοση των 

μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτό̋ αν άλλω̋ ορίζεται στα άρθρα 

του παρόντο̋.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στι̋ τιμέ̋ μονάδο̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνονται, όπω̋ θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, τα κάτωθι:

1.4.1 Οι δαπάνε̋ μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικέ̋ 

εταιρείε̋, ή σε άλλου̋ ημεδαπού̋ ή/και αλλοδαπού̋ ασφαλιστικού̋ οργανισμού̋ κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματο̋ 

αδεία̋ και οικογενειακού, θέσεω̋, ανθυγιεινού, εξαιρέσιμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδου̋ προσωπικού 

(επιστημονικού διευθύνοντο̋ την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, 

των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται για την εκτέλεση τη̋ 

παρούσα̋ σύμβαση̋.

Οι δαπάνε̋ για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ περί Ι.Κ.Α., 

ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντό̋ ή εκτό̋ τη̋ ασφαλιστική̋ περιοχή̋ Ι.Κ.Α. και τι̋ δαπάνε̋ 

ασφάλιση̋ στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που 

απασχολείται στου̋ λοιπού̋ χώρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η 

παρεχόμενη υπηρεσία στι̋ περί Ι.Κ.Α διατάξει̋.

1.4.2 Οι δαπάνε̋ για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. 

των εργοταξίων και γραφείων Αναδόχου, με όλε̋ τι̋ απαιτούμενε̋ εγκαταστάσει̋ και συνδέσει̋. 

Οι δαπάνε̋ για ενοικίαση και διαμόρφωση μεγάλων χώρων εκτό̋ τη̋ οδού για την χρησιμοποίηση του̋ για την 

αποθήκευση, φύλαξη και εξυπηρέτηση των ειδικών αποχιονιστικών μηχανημάτων και του αλατιού. Οι δαπάνε̋ 

λειτουργία̋ όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώ̋ και οι δαπάνε̋ απομάκρυνσή̋ του̋ μετά 

την περαίωση τη̋ σύμβαση̋ και αποκατάσταση̋ του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.4.3 Οι δαπάνε̋ για κάθε είδου̋ ασφαλίσει̋ εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, 

μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκληση̋ ατυχήματο̋ κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, 

καθώ̋ και όλε̋ οι άλλε̋ ασφαλίσει̋, που αναφέρονται ιδιαίτερα στου̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ του έργου.

α/α Τμήματα

Αποχιονιστικό μηχάνημα                                                                      

με λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα

Διαμορφωτή̋ γαιών

(γρέϊντερ)

1 ΤΜΗΜΑ Ι Ένα (1) -

2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ένα (1) -

3 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ένα (1) -

4 ΤΜΗΜΑ ΙV - Ένα (1)

Μερικό σύνολο μηχανημάτων ανά 

κατηγορία μηχανήματο̋
Τρία (3) Ένα (1)
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1.4.4 Οι δαπάνε̋ αντιμετώπιση̋ των δυσκολιών λόγω τη̋ ταυτόχρονη̋ κυκλοφορία̋ τη̋ οδού, λήψη̋ πρόσθετων 

προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνε̋ για τα μέτρα προστασία̋ όλων των όμορων κατασκευών προ̋ του̋ χώρου̋ 

εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ και πρόληψη̋ ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψη̋ πρόκληση̋ βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων.  

1.4.5 Οι δαπάνε̋ διάθεση̋, προσκόμιση̋ και λειτουργία̋ κάθε είδου̋ μηχανήματο̋ ή άλλου εξοπλισμού που 

απαιτούνται για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, μέσα στι̋ οποίε̋ περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 

συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή του̋, η επιβάρυνση λόγω απόσβεση̋, η επισκευή, η 

συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση του̋ για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματο̋), οι 

ημεραργίε̋ για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδου̋ σταλία του̋ ανεξαρτήτω̋ αιτία̋, η απομάκρυνσή του̋ μαζί με την 

τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλο̋ των εργασιών, οι άγονε̋ μετακινήσει̋, τα απαιτούμενα καύσιμα, 

λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή τη̋ υπηρεσία̋, όσο 

και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε 

χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβη̋ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.4.6 Οι δαπάνε̋ από επιβεβλημένε̋ καθυστερήσει̋, μειωμένε̋ αποδόσει̋ και μετακινήσει̋ μηχανημάτων και 

προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του, από πιθανέ̋ παρεμβάσει̋, που θα 

προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορεί̋, από την ανάγκη εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ κατά φάσει̋ λόγω των 

παραπάνω εμποδίων. 

1.4.7 Οι δαπάνε̋ διατήρηση̋, κατά την περίοδο τη̋ εκτέλεση̋, του χώρου τη̋ παρεχόμενη̋ υπηρεσία̋ καθαρού και 

απαλλαγμένου από ξένα προ̋ αυτή αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλο̋ των εργασιών 

του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευέ̋ και εμπόδια.

1.4.8 Οι δαπάνε̋ πρόληψη̋ και αποκατάσταση̋ κάθε είδου̋ ζημιά̋ και αποζημίωση̋ κάθε είδου̋ βλάβη̋ ή μη 

συνήθου̋ φθορά̋ που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ (περιλαμβανομένη̋ τη̋ μεταφορά̋ υλικών) 

και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων τη̋ Υπηρεσία̋, των 

νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.4.9 Οι κάθε είδου̋ δαπάνε̋ για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των 

μηχανημάτων, σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων προ̋ τούτο 

υλικών - αναλώσιμων και μη - καυσίμων, λιπαντικών, των προβλεπόμενων στοιχείων εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ.

1.4.10 Οι δαπάνε̋ που απαιτούνται για την προμήθεια και τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων από τον ανάδοχο 

όπω̋ προβλέπεται από του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα μέλη του 

αναδόχου και τη̋ Υπηρεσία̋ που θα απασχολούνται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και την 

Υπηρεσία αντίστοιχα.

1.4.11 Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋, συμφωνητικών και γενικά όλε̋ οι υπόλοιπε̋ ειδικέ̋ δαπάνε̋ που 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπω̋ αυτέ̋ αναφέρονται στου̋ υπόλοιπου̋ όρου̋ δημοπράτηση̋ τη̋ σύμβαση̋.

1.5 Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται το κονδύλιο για ΦΠΑ (24%).

1.6 Ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο τη̋ παρεχόμενη̋ 

υπηρεσία̋.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήματο̋

Αυτά που αναφέρονται στι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋. 

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρη̋ αποζημίωση για τα παρακάτω:

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματο̋ και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού, αλατοδιανομή̋ ή και 

των δύο, στα οδικά τμήματα που ορίζονται στο επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητα̋ τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ , σύμφωνα με το 

σχέδιο αποχιονισμού και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Υπεύθυνη 

Υπηρεσία, ανάλογα με τι̋ υφιστάμενε̋ ανάγκε̋, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίε̋, εξαιρέσιμε̋ κ.λ.π.. Ο πάροχο̋ 

είναι υποχρεωμένο̋ να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτού̋ χρόνου̋, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ 

σχετικέ̋ διατάξει̋, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματο̋, εξαιρουμένων μόνο των 

ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση 

αλατιού. 
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Ω̋ χρόνο̋ απασχόληση̋ του μηχανήματο̋ και του χειριστή,  για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτό̋ που αρχίζει με την 

παρουσία των χειριστών  του παρόχου υπηρεσιών τη̋ Π. Ε. Καστοριά̋,  μετά από εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ (ύστερα από 

τι̋ σχετικέ̋ προγνώσει̋-ΕΜΥ, κλπ, εντολέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Προστασία̋, ειδοποίηση Αστυνομικών Διευθύνσεων κ.α.) στι̋ 

έδρε̋ αποχιονισμού, το αργότερο σε 30 λεπτά  μετά από σχετική εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ για άμεση έναρξη εργασία̋ 

αποχιονισμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τι̋ έδρε̋ αποχιονισμού μετά από την άρση τη̋ εντολή̋ 

τη̋ Υπηρεσία̋.

Σε αυτό τον χρόνο απασχόληση̋ περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομή̋ ή και των 

δύο.

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνονται και όλε̋ οι δαπάνε̋ κάθε είδου̋ ακόμα και αν δεν 

αναφέρονται ρητώ̋, που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του 

παρόντο̋ άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτηση̋. 

(Τιμή για 1 ώρα εργασία̋, ειδικού αποχιονιστικού μηχανήματο̋ πλήρω̋ εφοδιασμένου και εξοπλισμένου, 

περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδου̋, που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία, 

σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋).

ΕΥΡΩ (Ολογράφω̋) : ΕΚΑΤΟ 

(Αριθμητικά)   : 100,00

ΑΡΘΡΟ Α-2: ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)    

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήματο̋

Αυτά που αναφέρονται στι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋. 

Στην τιμή  μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρη̋ αποζημίωση για τα παρακάτω:

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματο̋ και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού,  στο οδικό 

τμήμα IV που ορίζεται σύμφωνα με το σχέδιο αποχιονισμού και την τεχνική περιγραφή και θα 

συγκεκριμενοποιείται κατά περίπτωση από την Υπεύθυνη Υπηρεσία, ανάλογα με τι̋ υφιστάμενε̋ ανάγκε̋, 

οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίε̋, εξαιρέσιμε̋ κ.λ.π.. Ο πάροχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να μεριμνά για την 

αντικατάσταση του χειριστή σε τακτού̋ χρόνου̋, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ σχετικέ̋ διατάξει̋, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματο̋, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για 

τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π..

Ω̋ χρόνο̋ απασχόληση̋ του μηχανήματο̋ και του χειριστή,  για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτό̋ που αρχίζει 

με την παρουσία των χειριστών  του παρόχου υπηρεσιών τη̋ έδρα̋,  μετά από εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ (ύστερα 

από τι̋ σχετικέ̋ προγνώσει̋-ΕΜΥ, κλπ, εντολέ̋ τη̋ Πολιτική̋ Προστασία̋, ειδοποίηση Αστυνομικών 

Διευθύνσεων κ.α.) στι̋ έδρε̋ αποχιονισμού, το αργότερο σε 30 λεπτά  μετά από σχετική εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ 

για άμεση έναρξη εργασία̋ αποχιονισμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τι̋ έδρε̋ 

αποχιονισμού μετά από την άρση τη̋ εντολή̋ τη̋ Υπηρεσία̋.

Σε αυτό τον χρόνο απασχόληση̋ περιλαμβάνεται  η  εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού. 

Στην τιμή μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνονται και όλε̋ οι δαπάνε̋ κάθε είδου̋, ακόμα και αν δεν 

αναφέρονται ρητώ̋, που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του 

παρόντο̋ άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτηση̋. 

 (Τιμή για 1 ώρα εργασία̋ διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ), περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδου̋, 

που απαιτούνται για την πλήρω̋ τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με του̋ όρου̋ δημοπράτηση̋).

ΕΥΡΩ (Ολογράφω̋) : ΕΚΑΤΟ 

(Αριθμητικά)   : 100,00
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3 . ΠΡΟΥΠΟΛΟ Γ Ι ΣΜΟΣ

Α/Α Τμήματα ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Μονάδα 

Μέτρηση̋
Ποσότητα Αξία

Μερική 

Δαπάνη

1

§ ΤΜΗΜΑ Ι

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΛΑΓΓΑ 

–ΒΡΑΧΟΣ – ΜΕΛΑΝΘΙΟ - 

ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ - 

ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ - ΑΥΧΕΝΑ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα 

αποχιονισμού και αλατοδιανομέα. Ώρα 100 100,00 10.000,00

2

§ ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ - 

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΝΟΣΤΙΜΟ – 

ΑΝΘΗΡΟ –  ΣΠΗΛΙΟΣ - ΑΓΙΟΣ 

ΗΛΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  

– ΒΟΤΑΝΙ – ΔΙΑΛΕΧΤΟ – ΒΕΛΟΣ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

Ώρα 100 100,00 10.000,00

3

§ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – 

ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ - ΓΕΡΜΑ 

- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα 

αποχιονισμού και αλατοδιανομέα.
Ώρα 90 100,00 9.000,00

4

§ ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΕΥΚΟ - ΓΡΑΜΟ

Διαμορφωτή̋ γαιών (γρέϊντερ)

Ώρα 169 100,00 16.900,00

Σύνολο 45.900,00

Δικαίωμα προαίρεση̋ 30,00% επί των ωρών εργασία̋ 13.770,00

                                                                                                                               

Σύνολο
59.670,00

                                                                                                                               

Φ.Π.Α  24%
14.320,80

Στρογγυλοποίηση 9,20

                                                                                                                               

Σύνολο
74.000,00
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4. Τ Ε ΧΝ Ι Κ Ε Σ  ΠΡΟΔ Ι Α Γ Ρ ΑΦΕ Σ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

11. Το μηχάνημα έργου (ΜΕ) να είναι χαρακτηρισμένο από την άδεια κυκλοφορία̋ του̋ ω̋ εκχιονιστικό (λεπίδα) με 

μηχάνημα/εξάρτημα διασπορά̋ αλατιού (αλατιέρα).

12. Να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα του λεπίδα αποχιονισμού μήκου̋ 3 μέτρων τουλάχιστον και ύψου̋ ενό̋ (1) 

μέτρου και άνω .

13. Να φέρουν στο οπίσθιο τμήμα ή επί τη̋ καρότσα̋ προσαρμοσμένο αλατοδιανομέα χωρητικότητα̋ τεσσάρων (4) 

κυβικών μέτρων και άνω με δυνατότητα ρύθμιση̋ του πλάτου̋ διασπορά̋ και τη̋ ποσότητα̋ του αλατιού.

14. Η  ιπποδύναμη του κινητήρα του οχήματο̋ να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 250 ίππου̋ (ΗΡ) και να έχει υποχρεωτικά 

κίνηση σε όλου̋ του̋ άξονε̋  π.χ 4x4 ή 6x6. 

15. Εξοφλημένα τέλη χρήση̋ περιόδου  για τo έτο̋ 2019. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματο̋. Εάν κάποιο από τα παραπάνω 

δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματο̋ έργου 

Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που υποβάλει την προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που δεν αναφέρονται στην άδεια (π.χ Χωρητικότητα αλατιέρα̋, μήκο̋ και ύψο̋ λεπίδα̋ κ.λ.π). Για την εξόφληση των 

τελών χρήση̋ περιόδου  2019, θα πρέπει να υποβληθούν  τα αντίστοιχα  παραστατικά πληρωμή̋.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ

1. Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ω̋ Διαμορφωτή̋ Γαιών  στην άδεια Μηχανήματο̋ Έργου.

2. Η  ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματο̋  να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 150 ίππου̋ (ΗΡ). 

3. Εξοφλημένα τέλη χρήση̋ περιόδου  2019. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματο̋. Εάν κάποιο από τα παραπάνω 

δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματο̋ έργου 

Υπεύθυνη Δήλωση από αυτόν που υποβάλει την προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήση̋ περιόδου 2019, θα πρέπει να υποβληθούν  τα 

αντίστοιχα  παραστατικά πληρωμή̋.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητο̋ εξοπλισμό̋:
Τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την νόμιμη κυκλοφορία και 

λειτουργία του̋, τρίγωνο, κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόμενου̋ φάρου̋ κινδύνου, καλή̋ κατάσταση̋ 

μπαταρίε̋ εκκίνηση̋, καλή̋ κατάσταση̋ ελαστικά, προβολεί̋ εργασία̋ (εμπρό̋ - πίσω), αντιολισθητικέ̋ αλυσίδε̋ 

για όλου̋ του̋ τροχού̋ και συρματόσχοινα ρυμούλκηση̋.

Η ισχύ̋ των μηχανημάτων θα είναι ίση με την αντίστοιχη του κατά περίπτωση ζητηθέντο̋ μηχανήματο̋.
Στην περίπτωση που κάποιο̋ υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ καταθέσει προσφορά με μηχάνημα μεγαλύτερη̋ ισχύο̋ ή 

ικανότητα̋ από αυτή που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη, γίνεται δεκτή η προσφορά του αρκεί να πληρούνται 

οι λοιπέ̋ προδιαγραφέ̋ και η τιμή τη̋ ωριαία̋ αποζημίωση̋ να είναι μικρότερη ή ίση με αυτή τη̋ παρούσα̋ 

μελέτη̋.

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΗ) ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο χειρισμό̋ των εκχιονιστικών μηχανημάτων με μηχανήματα/εξαρτήματα διασπορά̋ αλατιού & του διαμορφωτή 

γαιών θα γίνεται από χειριστέ̋ - οδηγού̋ που έχουν το δικαίωμα χρήση̋ του̋ (δηλαδή η άδεια χειριστή του̋ θα 

καλύπτει τι̋ προδιαγραφέ̋ του μηχανήματο̋ που θα χειρίζονται).

5. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  ΥΠΟΧΡ ΕΩ Σ Ε Ι Σ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Η Π.Ε. Καστοριά̋ θα προμηθεύσει στι̋ αλατιέρε̋ το απαιτούμενο αλάτι.

• Στην ωριαία τιμή μισθώματο̋ του μηχανήματο̋ ή φορτηγού θα περιλαμβάνονται και θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη 

κάθε δαπάνη κίνηση̋ και καλή̋ λειτουργία̋ του, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρηση̋, επισκευή̋, 

προμήθεια̋ ανταλλακτικών, καυσίμων, καθώ̋ και κάθε σχετικό έξοδο του μηχανήματο̋ και του χειριστού.

• Εάν το μηχάνημα ή φορτηγό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβη̋ ο ανάδοχο̋ υποχρεούται στην αυθημερόν 

αποκατάστασή τη̋ και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να αντικαταστήσει το χαλασμένο 

μηχάνημα με άλλο που να λειτουργεί με του̋ ίδιου̋ όρου̋. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στην λύση 

τη̋ Σύμβαση̋ μονομερώ̋,

• Ο ανάδοχο̋ έχει υποχρέωση να προσφέρει άμεσα τι̋ υπηρεσίε̋ του στο τμήμα που επιβάλλουν οι ανάγκε̋ 
του αποχιονισμού και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία

• Ο ανάδοχο̋ έχει υποχρέωση να έχει το μηχάνημα με το χειριστή ή οδηγό όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ του σε 

θέση επιφυλακή̋ με τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ και σε άριστη κατάσταση λειτουργία̋.

• Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού, οι χειριστέ̋ των προσφερόμενων μηχανημάτων η οχημάτων θα 

πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο το οποίο θα είναι σε λειτουργία σε 24ωρη βάση, ώστε οι επικοινωνίε̋ με το κέντρο 

συντονισμού για τον αποχιονισμό τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋ να είναι άμεσε̋.

• Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται πριν την έναρξη εργασιών και αμέσω̋ μετά το πέρα̋ αυτών  να ενημερώνει την 

αρμόδια υπηρεσία.

• Αν κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι δεν τηρούνται οι όροι τη̋ 

σύμβαση̋ (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματο̋, τυπικά προσόντα χειριστή), η Π.Ε Καστοριά̋ θα λύσει άμεσα τη 

σύμβαση.

• Η Π.Ε. Καστοριά̋ δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση τη̋ εργασία̋ η 

Ζημιά του μηχανήματο̋ η αυτοκινήτου στον ιδιόκτητη ή σε τρίτου̋.

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο(ειδικότερα να περιλαμβάνει 
κάλυψη για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋  και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ω̋ 
εργαλείου μηχανήματο̋ έργου για σωματικέ̋ βλάβε̋ προ̋ τρίτου̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋ προ̋ τρίτου̋) .

Καστοριά,     /08/2019

Η Συντάξασα

 Καστοριά,     /08/2019

              Η Προϊσταμένη

Τμήματο̋  Συγκοινωνιακών Έργων

Καστοριά,    /08/2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Δ/ντή̋

            Χρυσούλα Ευσταθιάδου

         Πολιτικό̋ Μηχ/κό̋ ΤΕ μεΑ΄β

Βασιλική Σιδηροπούλου

             Πολ. Μηχ/κό̋ με Α΄β

Αθανάσιο̋ Βεκιάρη̋

                Πολ. Μηχ/κό̋ με Α΄β.



Διακήρυξη 5/2019

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού:

Τη̋ επιχείρηση̋ ………………………………………………………………………., έδρα 

…………............................, οδό̋ …………………………., αριθμό̋……  , τηλέφωνο 

…………………………………., fax …………………….……….

Α/Α

Τμήμα
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ώρε̋    
μίσθωση̋

Τιμή μίσθωση̋ 
ανά ώρα 

(αριθμητικά)

Τιμή μίσθωση̋ 
ανά ώρα 

(ολογράφω̋)
Δαπάνη σε €

1

ΤΜΗΜΑ Ι          

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΛΑΓΓΑ 

–ΒΡΑΧΟΣ – ΜΕΛΑΝΘΙΟ - 

ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ - 

ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ - ΑΥΧΕΝΑ   

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

100

2

ΤΜΗΜΑ ΙΙ        

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ - 

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΝΟΣΤΙΜΟ – 

ΑΝΘΗΡΟ –  ΣΠΗΛΙΟΣ - ΑΓΙΟΣ 

ΗΛΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  

– ΒΟΤΑΝΙ – ΔΙΑΛΕΧΤΟ – ΒΕΛΟΣ 

Αποχιονιστικό μηχάνημα 

με λεπίδα αποχιονισμού 

και αλατοδιανομέα.

100

3

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ        

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – 

ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ - ΓΕΡΜΑ 

- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Αποχιονιστικό μηχάνημα με 

λεπίδα αποχιονισμού και 

αλατοδιανομέα.

90

4
ΤΜΗΜΑ ΙV

      ΠΕΥΚΟ - ΓΡΑΜΟ

Διαμορφωτή γαιών 

(γκρέϊντερ)

169

 Προσφέρων
(Σφραγίδα – 

Υπογραφή)

Ημερομηνία:…………………………

………..


