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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21) 

 

1. Τίτλος (Έργου/Μελέτης/Υπηρεσιών/Προμήθειας(μίσθωσης): 

Μίσθωση: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου για την διαμόρφωση καταλλήλων 
συνθηκών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών Δημοσίων Δασών 

Περιβολίου-Αβδέλλας, Συμπλέγματος Κρανιάς – Μοναχιτίου – Κηπουρειού και 

Συμπλέγματος Σμίξης-Σαμαρίνας Ν. Γρεβενών - Μίσθωση μηχανημάτων» 
 

CPV : 45520000-8Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 

 

2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Με την υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ. 82395/1-6-2018 (ΦΕΚ2352/Β΄/20-06-2018) Απόφαση Συντονιστή 
Α.Δ.Η.Δ.Μ. ορίστηκε η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα υπηρεσία: 
Προϊσταμένη αρχή : Δ/νση Δασών Γρεβενών 
Οδός : Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» - Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη 
Ταχ. Κωδ. : 51100 
Τηλ. : 24623 53400 
E-mail :ddasgrev@apdhp-dm.gov.gr 
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων 
Οδός : Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» - Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη 
Ταχ. Κωδ. : 51100 
Τηλ. : 24623 53388 

 

 

 
3. Περιγραφή Προμήθειας/μίσθωσης – Φυσικό Αντικείμενο 

Η Δ/νση Δασών Γρεβενών πρόκειται να προβεί στην μίσθωση μηχανημάτων έργου για βελτίωση 

βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής αρμοδιότητάς της, για την αντιπυρική περίοδο 

2021. Αφορά εργασίες εκσκαφής χαλαρών εδαφών, καθαρισμός και μόρφωσης τάφρου τριγωνικής 

διατομής ή τάφρου ερείσματος, άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος, καθαρισμός πρανών 

ανοιχτών εκσκαφών και κάθε είδους εργασία απαιτούμενη για την καλύτερη βατότητα. Οι εργασίες 

θα πραγματοποιηθούν σε δασικούς δρόμους περιοχής του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος 

Περιβολίου – Αβδέλλας  για το έτος  2021, συνολικού μήκους 21+000 χ.λ.μ. Β΄ και Γ’ κατηγορίας, 

σε δασικούς δρόμους στην περιοχή του συμπλέγματος Κρανιάς –Μοναχιτίου - Κηπουρειού Ν. 

Γρεβενών για το έτος 2021, συνολικού μήκους 20+000 χ.λ.μ. Γ΄ κατηγορίας και σε δασικούς 

δρόμους στην περιοχή του συμπλέγματος Σμίξης- Σαμαρίνας Ν. Γρεβενών για το έτος 2021, 

συνολικού μήκους 15+000 χ.λ.μ. Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. 

Σκοπός των εργασιών αποτελεί η βελτίωση του οδικού δασικού δικτύου ώστε να εξασφαλισθεί η 

βατότητα των δρόμων και να επιτευχθεί η ορθολογικότερη οργάνωση της δασοπονίας στα εν λόγω 

συμπλέγματα. 

Στους δασικούς δρόμους η κίνηση των διαφόρων οχημάτων καθίσταται δύσκολη ή και αδύνατη 

ακόμη, εφ’ όσον το κατάστρωμα του δρόμου κατόπιν βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων 

παρασύρεται ή καλύπτεται από καταπτώσεις. 

Έτσι, η βελτίωση της βατότητάς τους κρίνεται εντελώς απαραίτητη για να εξυπηρετηθούν: 

✓ Η μεταφορά των δασικών προϊόντων που θα παραχθούν κατά την εκμετάλλευση του 

δάσους. 
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✓ Η αποτελεσματική προστασία του δάσους από πυρκαγιές, με την κατά το δυνατό ταχύτερη 

προσέγγιση του προσωπικού και των μηχανημάτων των δασικών θέσεων, όπου 

απαιτείται, για την κατάσβεση αυτών. 

✓ Η εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων της περιοχής. 

✓ Ο τουρισμός, η ορεινή και γενικά η περιφερειακή ανάπτυξη του Νομού. 

Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τον ανάδοχο σε οποιαδήποτε υπόδειξη του Τμήματος 

Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Δ/νσης Δασών Γρεβενών.  

Θα τηρείται  καθημερινό ημερολόγιο με αναφορά στην κάθε είδους εργασίας η οποία εκτελείται και 

στην θέση εκτέλεσής της, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της παρούσας 

μελέτης. 

Οι απαιτούμενες εργασίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και η 

Δ/νση Δασών Γρεβενών διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού 

αν δεν προκύψουν πραγματικές εργασίες.   

Σε περίπτωση μη απασχόλησης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. 

Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η 

νόμιμη κυκλοφορία τους. Υπεύθυνοι για την νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των 

μηχανημάτων έργου. Σε περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος ο ιδιοκτήτης του 

μισθωμένου μηχανήματος θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία 

αποζημίωση.  

Επίσης σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την 

αποκλειστική ευθύνη. 

Στην προσφερόμενη τιμή  θα συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της μίσθωσης του μηχανήματος έργου 

καθώς και η δαπάνη του χειριστή. 

Στους παραπάνω πίνακες (1) ως (3) εμφανίζεται το δίκτυο  δασικών  δρόμων  που θα συντηρηθούν 

με την παρούσα μελέτη για τις περιοχές του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Περιβολίου – 

Αβδέλλας ,Συμπλέγματος Κρανιάς – Μοναχιτίου – Κηπουρειού και Συμπλέγματος Σμίξης – 

Σαμαρίνας της Π.Ε. Γρεβενών. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-
ΑΒΔΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Α/Α 
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1 Περιβόλι - Κολεός Β 5,5 4.500 

2 Ρέμα Αυγού Β 5,5 2.000 

3 
Ρέμα Λούμνιτσας Δ.T. 38– Δ.Τ. 39 - 
Δ.T. 43. 

Γ 5,0 9.000 

4 Δ.Τ. 30 - Δ.Τ. 34 – Δ.Τ. 35 Γ 5,0 5.500 

 
  Σύνολο:  21.000 





ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΜΙΞΗΣ - 

ΣΑΜΑΡΙΝΑΣΠ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
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1 Σκορδέι – Γερακίνα -Μοναστήρι  Β 5,50 4.500 

2 Σταυρός – Πηγές Γομάρας Γ 5,00 2.000 

3 Σκορδέι – Παλιός Σαμαρίνας Γ 5,00 1.500 

4 Αγ. Αθανάσιος - Ζούζουλη Β 6,00 5.000 

5 Σταυρός - Γομάρα Γ 5,00 2.000 

 
   Σύνολο: 15.000 

 
 

Τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνονται στις 

εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Ο βοηθητικός εξοπλισμός, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

λειτουργίας τους αναφέρονται παρακάτω καθώς και στο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας και στην 

Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ  

1. Συρματόσχοινα ρυμούλκησης. 
2. Περιστρεφόμενο φάρο. 
3. Καλή κατάσταση ελαστικών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ-
ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ-ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
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1 Δ.Τ. 26 - Δ.Τ. 27 – Δ.Τ. 29 Γ 5,00 4.500 

2 Κρανιά – Δ.Τ. 17 Γ 5,00 5.000 

3 Λύκος – Δ.Τ. 7 – Δ.Τ. 8  Γ 5,00 6.000 

4 Δ.Τ. 6 – Ρέμα Αγίας Ωρας Γ 5,00 4.500 

 
   Σύνολο: 20.000 





4. Προβολείς εργασίας (εμπρός  - πίσω). 
5. Γιλέκο  ασφαλείας φωσφορούχο. 

 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ  

1. Συρματόσχοινα ρυμούλκησης. 
2. Περιστρεφόμενος φάρος 
3. Καλή κατάσταση ελαστικών. 
4. Προβολείς εργασίας (εμπρός  - πίσω). 
5. Γιλέκο ασφαλείας φωσφορούχο. 
 
 
 Ο Ισοπεδωτής – Διαμορφωτής Γαιών (γκρέιντερ)  επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να 
έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω. 

➢ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ - ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 

1. Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως Διαμορφωτής ή Ισοπεδωτής Γαιών  στην άδεια 

Μηχανήματος Έργου. 

2. Εξοφλημένα τέλη χρήσης περιόδου 2020.  

Η  ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος να είναι 140 ίππους (ΗΡ) και άνω.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. 
Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί 
ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή 
από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης 
περιόδου 2020 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής. 

 
Ο φορτωτής τροχοφόρος επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται παρακάτω. 

➢ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ 
1. Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο Φορτωτής στην άδεια Μηχανήματος Έργου. 

2. Εξοφλημένα τέλη χρήσης περιόδου 2020.  

Η  ιπποδύναμη του κινητήρα του οχήματος να είναι από 190 ίππους (ΗΡ) και άνω.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν 
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή 
αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από 
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2020 θα 
πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής. 
 
 
4. Τρόπος αξιολόγησης προσφορών 

H επιλογή του αναδόχου για την ανάθεση των υπό παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει με τη 

διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», με κριτήρια την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον 

οικονομικό φορέα και την οικονομική του προσφορά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 

4412/2016, άρθρα: 2, παρ.1, περίπτ.  31, 118, όπως τροποποιήθηκε τε τον Ν.4782/2021. 

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της 

αναθέτουσας αρχής (Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών), χωρίς να απαιτείται 

γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. 

 

5. Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στην Διεύθυνση Δασών Γρεβενών, 

γραφείο Πρωτοκόλλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά με την 

αναγραφή τoυ τίτλου της μίσθωσης:  «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου για την διαμόρφωση 

καταλλήλων συνθηκών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών Δημοσίων Δασών 

Περιβολίου-Αβδέλλας, Συμπλέγματος Κρανιάς – Μοναχιτίου – Κηπουρειού και Συμπλέγματος 





Σμίξης-Σαμαρίνας Ν. Γρεβενών - Μίσθωση μηχανημάτων» σε χρονικό διάστημα πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας στους προσκαλούμενους 

οικονομικούς φορείς.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των μηχανημάτων έργου  ή για μέρος των υπό 

μίσθωση μηχανημάτων έργου.  

Η προσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που 

θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Μηχανήματα 

μεγαλύτερης ιπποδύναμης των οριζόμενων, μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αλλά 

θα αξιολογηθούν με ιπποδύναμη ίση με τη μέγιστη προηγούμενα αναφερόμενη ιπποδύναμη. Οι 

επιπλέον ίπποι δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.   

 

Προσφορές που θα φέρουν τιμές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά 

μηχάνημα,  κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής1. 

 

6. Διάρκεια Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Η παράδοση, υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σε διάστημα έξι (6) μηνών από 

την υπογραφή της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο έως και την ολοκλήρωσή τους και 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν. Παράταση προθεσμίας δύναται να δοθεί έπειτα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

 

7. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Ο ενδεικτικός μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να 

ανέρχεται σε 25.000 χιλιάδες ευρώ(25.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Ποσότητα 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΤΙΜΗ / ΩΡΑ 
(€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δαπάνη 

(ΕΥΡΩ) 

1 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (Από 
140 ΗΡ και άνω)   

1 

 
58,00 

 
120 

6.960,00 

2 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ 
(Από 190 ΗΡ και άνω) 

1 

 
60,00 

 
300 

18.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ: 24.960,00 

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:  

40,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ: 25.000,00 

 

 
1 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 





 
ΦΠΑ 24 % 6.000,00 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
31.000,00 

 
 

 

8. Προθεσμία υποβολής προσφοράς 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 19 / 07 / 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00μ.μ.. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών και της προσφοράς θα γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή νόμιμο 

εκπρόσωπό του σε κλειστό φάκελο και προς την Δ/νση : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. 

Μακεδονίας , Δ/νση Δασών  Γρεβενών ,Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, Διοικητήριο, ΤΚ 51100, Γρεβενά. 

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί στις 19/07/2021 και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο της Αν. Προϊσταμένης της 

Δ/νσης Δασών Γρεβενών. 

 

9. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (παρ. 4 του άρθρου 97 Ν4412/16 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 Ν4782/21 «δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 

μήνες »). 

 

10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ. 209.11.1/2021(ΑΔΑ:ΩΘ8646Ψ844-Η7Σ) 

Απόφαση «Ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021 και 

χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση 

έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» για την έγκριση δέσμευσης 

προϋπολογισμού ποσού 31.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η υπ. αρ. 776/09-02-

2021(ΑΔΑ: 6ΗΤΑ46Ψ844-ΗΧΔ)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου. 

 

11. Τρόπος πληρωμής 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, μετά τη σύνταξη 

πρωτοκόλλου παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών από την αρμόδια τριμελή επιτροπή 

παραλαβής, προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα συσταθεί, για την καταβολή της δε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή. 

Ρητά, δε, συμφωνείται ότι η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα, τέλη και κάθε άλλη δαπάνη του 

Αναδόχου. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις κατά το ποσοστό που αφορούν τον Ανάδοχο 

παρακρατούνται από την αμοιβή του. Ρητά επίσης συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη 

απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος ποσού. 

Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.    

 





12. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7i και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή2για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον3. 

 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα έργου 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες καταθέτει προσφορά. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας του μηχανήματος. 

2. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα 

της δημοπρασίας. 

3. Σε περίπτωση που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος θα 

πρέπει να υποβληθεί μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή 

από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. 

4. Παραστατικό πληρωμής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020. 

 

 

13. Αποκλεισμός Υποψηφίου 

α) Λόγοι Αποκλεισμού 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων του Ν. 4412/2016, άρθρο 73,  παρ. 1 και 2, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 

με την παρ.7 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του Ν. 

4782/2012,  παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας,  να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

➢ αντίγραφο αποσπάσματος του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

 
2 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
3 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 





ακόλουθους λόγους4 και να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

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

 
4 Βλέπε σχετικά  Ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών  και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,άρθρου 73 παρ. 1., όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το 
την παρ.7 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 





➢ πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδί δεταί απο  την Ανεξα ρτητη Αρχη  

Δημοσί ων Εσο δων (Α.Α.Δ.Ε.), γία τον οίκονομίκο  φορε α καί γία τίς κοίνοπραξί ες στίς οποί ες 

συμμετε χεί γία τα δημο σία ε ργα που εί ναί σε εξε λίξη.  

➢ πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδί δεταί απο  τον  e-ΕΦΚΑ. Η 

ασφαλίστίκη  ενημερο τητα καλυ πτεί τίς ασφαλίστίκε ς υποχρεω σείς του προσφε ροντος 

οίκονομίκου  φορε α α) ως φυσίκο  η  νομίκο  προ σωπο γία το προσωπίκο  τους με σχε ση 

εξαρτημε νης εργασί ας, β) γία ε ργα που εκτελεί  μο νος του η  σε κοίνοπραξί α καθω ς καί γ)  γία 

τα στελε χη-μηχανίκου ς του που στελεχω νουν το πτυχί ο της εργοληπτίκη ς επίχεί ρησης καί 

που ε χουν υποχρε ωση ασφα λίσης στον eΕΦΚΑ (τομε ας πρω ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οί 

εγκατεστημε νοί στην Ελλα δα οίκονομίκοί  φορεί ς υποβα λλουν αποδείκτίκο  ασφαλίστίκη ς 

ενημερο τητας (κυ ρίας καί επίκουρίκη ς ασφα λίσης) γία το προσωπίκο  τους με σχε ση 

εξαρτημε νης εργασί ας. Δεν αποτελου ν απο δείξη ενημερο τητας της προσφε ρουσας εταίρί ας, 

αποδείκτίκα  ασφαλίστίκη ς ενημερο τητας των φυσίκω ν προσω πων που στελεχω νουν το 

πτυχί ο της εταίρί ας ως εταί ροί. 

➢ υπεύθυνη δήλωση του προσφε ροντος ο τί δεν ε χεί εκδοθεί  δίκαστίκη  η  δίοίκητίκη  

απο φαση με τελεσί δίκη καί δεσμευτίκη  ίσχυ  γία την αθε τηση των υποχρεω σεω ν του ο σον 

αφορα  στην καταβολη  φο ρων η  είσφορω ν κοίνωνίκη ς ασφα λίσης. 

 

Επιπροσθέτως κατ’ εφαρμογή της ως άνω αναφερόμενα παραγράφου 2, η Αναθέτουσα Αρχή 

αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιοσδήποτε οικονομικό 

φορέας, εάν: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

 

β) Άρση Λόγων Αποκλεισμού-Παρεκκλίσεις από τον Αποκλεισμό    

Δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 άρθρο 73,  παρ. 2 και 3,όπως έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 22 του Ν.4782/2012, προβλέπεται παρέκκλιση από τον αποκλεισμό «Οι υποχρεώσεις των 

περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου 

αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 





ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο 

που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που 

προβλέπεται: α) στις παρ. 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή β) στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός 

θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά 

με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή 

της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.» 

 

14. Εγγυήσεις 

Δεν απαιτείται η εγγύηση συμμετοχής βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο ανάδοχος της σύμβασης καλείται να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης» βάση των διατάξεων 

της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του 

Ν.4782/2021. Ο χρόνος ισχύος της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης ορίζεται κατά 6 μήνες επιπλέον 

από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της μίσθωσης.  

 

 

15. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Ν. 4412/2016 Προσάρτημα Α, Παράρτημα Χ)   

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 





16. Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με 

εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 

Ενστάσεις κατά της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  δίνονταν να υποβληθούν 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του 

Ν.4782/2021, παρ. 1: «Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων 

του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει 

την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως 

χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής 

προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 

ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.» 

 

17. Νομικό Πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία    

1. Οι διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση  

θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Οι διατάξεις του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

5. Οι διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. 

Μακεδονίας» 

6. Οι διατάξεις του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 

Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»  

7. Οι διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

8. Οι διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’ 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό 

με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται 

στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, 

9. Η αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 





10. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

11. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

12. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 28Ατου Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- 

Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 

άλλες διατάξεις». 

13. Οι διατάξεις των άρθρων 153-155 του Ν. 4389/16 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» 

14. Οι διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και 

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4605/19 (Α΄52), Ν. 4608/19 (Α΄66) και Ν. 4609/19 (Α΄67) και όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τον Ν.Ν4782/21 (Α’ 36). 

15. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

16. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

17. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

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

Θέματα”. 

19. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 

20. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

21. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )ii 

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

και στοιχεία”, 

23. Την υπ’ αριθμ. Γ31/729/12.10.2016 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου ΙΚΑ (εγκύκλιος 

37/2016) με θέμα: «Ποσοστό παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ» 

24. Η ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969 Β/22.3.2017) με θέμα: «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,6% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 

εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)». 

25.  Η με αριθμ. 13912/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών «Διορισμός του Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».  

26. Την με Την υπ’ αριθ. 75532/02-06-2017(Α∆Α 6ΕΥΧΟΡ1Γ-Λ1Ο) Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας µε την οποία ορίστηκε ως 

Αναπληρωτής του Συντονιστή ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων ο κ. Παπαευθυµίου Νικόλαος του Γρηγορίου. 





27. Η υπ’ αριθμ.209.11.1/2021Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 

(ΑΔΑ:ΩΘ8646Ψ844-Η7Σ), ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Προστασία και 

αναβάθμιση Δασών 2021» και χρηματοδότηση των Δασίκών Υπηρεσίών των 

Αποκεντρωμένων Δίοίκήσεων γία την υλοποίηση έργων καί εργασίών 

αντίπυρίκής προστασίας καί οδοποίίας. 

28. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/36806/1151/15-04-2021 (ΑΔΑ:6ΣΝΛ4653Π8-4ΟΨ) Απόφαση της 

Γεν. Δ/νσης Δασών & Δασ. Περιβάλλοντος µε θέµα: «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης 

στις Δ.Υ. των Α.Δ. για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και 

οδοποιΐας που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για 

χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2021» από 

πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021». 

29. Η υπ’ αριθμ. 69074/18-06-2021 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας περί Κατανομής πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118(Απευθείας ανάθεση) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 

συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/14/Ε.Ε.)»,όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021. 

30. Την υπ’ αριθμ. 776/09-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου 

(ΑΔΑ: 6ΗΤΑ46Ψ844-ΗΧΔ). 

 

 

18. Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πράσινο Ταμείο(ΑΔΑ:ΩΘ8646Ψ844-Η7Σ) και εντάσσεται στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021» και χρηματοδότηση των 

Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών 

αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας.iii  

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ.4 του ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με τον ν.4782/2021. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια 

επιτροπή. Προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις και η τμηματική πληρωμή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

όπως έχει τροποποιηθεί κι ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις: [αναφέρονται από την Α.Α. κατά περίπτωση οι νόμιμες κρατήσεις].  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 

του Ν.4605/2019). 





β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20165. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 

1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

Αποστολή προσφοράς :Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας  

                                       Δ/νση Δασών Ν. Γρεβενών  

                           Διοικητήριο Γρεβενών,Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά  

                           Υπόψη κα Λάντζα Αικατερίνης 

                           Τηλέφωνο : 24623 53400,   

                                  Ε-mail : lantza@apdhp-dm.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 

θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Δ/νσης Δασών Γρεβενών 

 
 
 

 
  Λάντζα Αικατερίνη 

 Δασολόγος 

 

mailto:lantza@apdhp-dm.gov.gr




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ΜΙΣΘΩΣΗΣ : 

 

«Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου για την διαμόρφωση καταλλήλων συνθηκών 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών Δημοσίων Δασών 

Περιβολίου-Αβδέλλας, Συμπλέγματος Κρανιάς – Μοναχιτίου – Κηπουρειού και 
Συμπλέγματος Σμίξης-Σαμαρίνας Ν. Γρεβενών - Μίσθωση μηχανημάτων.» 

 

CPV : 45520000-8Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο ………………………………………………. 

 

Υπογραφή: …………………………………….……… 

Σφραγίδα: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Ποσότητα 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΤΙΜΗ / ΩΡΑ 
(€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δαπάνη 

(ΕΥΡΩ) 

1 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  
(Από 140 ΗΡ και άνω)   

1 
 
 
 

120 
 

2 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ  
(Από 190 ΗΡ και άνω) 

1 
 
 
 

300 
 

ΣΥΝΟΛΟ:  
 

 
ΦΠΑ 24 %  

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 
 





 
i Συ μφωνα με το ίσχυ ον κεί μενο της ΣΔΣ 
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
ii Από 1-1-2017 τέθηκε σε ίσχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 

κατάργησε το π.δ 113/2010. 
iiiΌταν πρόκείταί γία συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεταί 

στη                                                                                                                                                                                                                                                                   
Δίακήρυξη καί είδίκότερα να αναγράφεταί ο τίτλος της Πράξης καί του 
Επίχείρησίακού Προγράμματος στο πλαίσίο του οποίου είναί ενταγμένο το 
δημοπρατούμενο έργο, καθώς καί τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του 
έργου από εθνίκούς καί ενωσίακούς πόρους (με αναφορά στο δίαρθρωτίκό ταμείο). 
Επίσης, η σχετίκή συμπλήρωση ακολουθεί τη δίακρίτή ορολογία Συλλογίκές 
Αποφάσείς (ΣΑ) έργων, ενάρίθμος έργου ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης 
(ΠΔΕ ή Τακτίκός προϋπολογίσμός). Γία το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων 
επενδύσεων,  βλ. καί άρθρο 5 του π.δ 80/2016.Πρβλ. άρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 
4412/2016. 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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