
 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΜΟΙ - ΑΡΗ ΚΑΣΑΠΣΩΕΩΝ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΟΔΙΚΟΤ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΤΛΗ - ΜΕΟΧΩΡΑ  2018» 

 
προχπολογιςμοφ  65.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νςθ: Βαςιλείου Τςιτςάνθ 31 
Τ.Κ.:  421 32 , ΤΙΚΑΛΑ 
Τθλ: 24313 51 565 
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Web: http://www.pthes.gov.gr 
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Ρλθροφ.: Ακ. Τρίιγκασ 
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Σρίκαλα ,       30.08.2018 
Αρ. Πρωτ.: 4805/182415          

 
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ . 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  65.000,00  € 
Συμπεριλαμβανομζνου  του  Φ.Π.Α. 24% 
 
υνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ τθσ υπθρεςίασ 
Αποκατάςταςθ βατότθτασ - αποχιονιςμοί - 
άρςθ καταπτϊςεων με ΙΧ μθχανιματα 
οδικοφ δικτφου Ρφλθ - Μεςοχϊρα  2018 
 
CPV: 90620000-9  
 
 

  
 

    

ΑΠΟΦΑΗ  
 

Ο Αντιπεριφερειάρχθσ  τθσ  Ρεριφερειακισ  Ενότθτασ  Τρικάλων, ζχοντασ υπόψθ τισ  διατάξεισ: 
1. του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ ιςχφει, 
2. του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 87 Αϋ11.04.2012) «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν 

αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2008/50/ΕΚ», 
3. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) « Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων και κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ, 

4. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει με τθν προςκικθ του Ν. 3801/04.09.2009 
(ΦΕΚ A’ 163) Άρκρο 46 «Ρλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ», 

5. το Ν. 2690/1999 (Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ, Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-
1999), όπωσ τροποποιικθκε  και  ιςχφει. 

6. το Ν. 2859/2000 (Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α. ,ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
7. το Ν. 3043/2002 (Ευκφνθ του πωλθτι για  πραγματικά ελαττϊματα και ζλλειψθ ςυνομολογθμζνων 

ιδιοτιτων, τροποποίθςθ διατάξεων του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ. 
(ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002). 
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8. το Ν. 3419/2005 “Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ” (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

9. το Ν. 3861/2010 “Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και  αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια και 
άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10. το Ν. 3979/2011 “Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ” (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), 
όπωσ τροποποιικθκε και  ιςχφει. 

11. το Ν. 4013/2011  - περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει . 

12. το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 “Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ”  (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ 
τροποποιικθκε  και ιςχφει. 

13. τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 “Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπωσ  
τροποποιικθκε  και  ιςχφει. 

14. το Ν.4270/2014  “Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο  λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ”(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε 
και  ιςχφει. 

15. το Ρ.Δ. 28/2015  “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για  τθν πρόςβαςθ ςε  δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία” (ΦΕΚ 
34/Α/23-03-2015). 

16. το Ρ.Δ.113/2010 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ  Διατάκτεσ” (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

17. το Ν.4412/2016 “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν” (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,  ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

18. τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ  Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  Συμβάςεων. 
19.  του Ν.4024/2011, άρκρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των ςχετικϊν εγκυκλίων & αποφάςεων που 

εκδόκθκαν κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικισ οργάνων τθσ διοίκθςθσ, 
20. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ, δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ), 
21. το Ρ.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/ Α /27-12-2010, Οργανιςμόσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ ) , 
22. το  Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», 
23. το με αρ. πρωτ.: 2857/110534 πρωτογενζσ αίτθμα το οποίο  καταχωρικθκε  ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Συμβάςεων  (ΚΘΜΔΘΣ) με μοναδικό αρικμό ΑΔΑΜ 18REQ003184393 το οποίο εγκρίκθκε με το 
αρικμ. πρωτ.: 1281/02-07-2018 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ και καταχωρικθκε ςτο   
Κεντρικό  Θλεκτρονικό Μθτρϊο  Συμβάςεων  (ΚΘΜΔΘΣ) με μοναδικό αρικμό ΑΔΑΜ  18REQ003350871   

24. Τθν αρικμ. 1550/2018 (Ρρακτικό 29ο/20-08-2018, ΑΔΑ: ΩΞ9Ρ7Λ-ΙΔ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ με  τθν  οποία  εγκρίκθκε  θ  διενζργεια  ςυνοπτικοφ  διαγωνιςμοφ  
υπθρεςιϊν για τθν Αποκατάςταςθ βατότθτασ - αποχιονιςμοί - άρςθ καταπτϊςεων με ΙΧ μθχανιματα 
οδικοφ κυκλϊματοσ Αςπροποτάμου  2018, 

25. Τισ  ανάγκεσ για αδιάλειπτθ  και  αςφαλι  διζλευςθ  των  οχθμάτων  από  το  Εκνικό  και Επαρχιακό  
Οδικό  δίκτυο  του Νομοφ  Τρικάλων. 
 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 
υνοπτικό  διαγωνιςμό , με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ,  για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΜΟΙ - ΑΡΗ ΚΑΣΑΠΣΩΕΩΝ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΠΤΛΗ - ΜΕΟΧΩΡΑ 2018» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τθσ τιμισ, προχπολογιςμοφ 65.000,00 ευρϊ (ΕΞΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΡΩ) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%) . 
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Θ ςχετικι δαπάνθ κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ  του  Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων,  και  ςυγκεκριμζνα   
του ζργου  με   2016ΕΠ51700001 τθσ ΑΕΠ517 και τίτλο : 
2016EΠ51700001 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΜΟΙ - ΑΡΗ ΚΑΣΑΠΣΩΕΩΝ Π.Ε. ΣΡΙΚΑΛΩΝ».  
Τποζργο 11 : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΜΟΙ - ΑΡΗ ΚΑΣΑΠΣΩΕΩΝ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ 
ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΤΛΗ - ΜΕΟΧΩΡΑ  2018»  
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Τρικάλων, τθν               
Δευτζρα 24 επτεμβρίου 2018 και ϊρα 12:00  , ςτο κτίριο τθσ  Ρεριφερειακισ  Ενότθτασ  Τρικάλων, επί τθσ οδοφ 
Βαςιλείου Τςιτςάνθ 31, Τ.Κ. 42132 , Τρίκαλα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ζωσ  τθν Δευτζρα 24 επτεμβρίου 2018 και ϊρα 11:45 π.μ. ι να 
αποςτείλουν ταχυδρομικϊσ τισ ζγγραφεσ προςφορζσ τουσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο Γραφείο 
Γραμματείασ τθσ  Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων  τθσ  Ρ.Ε. Τρικάλων, επί τθσ οδοφ Βαςιλείου Τςιτςάνθ 31, Τ.Κ. 42132, 
Τρίκαλα, ςτο γραφείο 211,  2οσ όροφοσ, το αργότερο μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, δθλαδι τθν  Παραςκευι 21 επτεμβρίου 2018  και  ϊρα 14:00. Προςφορά που κατατίκεται 
μετά τθν ϊρα αυτι είναι εκπρόκεςμθ, κρίνεται απαράδεκτθ και επιςτρζφεται χωρίσ να αποςφραγιςτεί.  
Ρροςφορζσ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ι ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν Γραμματεία  
τθσ  Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων, επιςτρζφονται και αυτζσ ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να 
αποςφραγιςτοφν. 
 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για 120 θμζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ, υπεριςχφοντασ όποιασ άλλθσ αναφοράσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ προςφοράσ τουσ για 
μικρότερο διάςτθμα. 
 
Κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ ζχει δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ για το ςφνολο τθσ  υπό  προμικεια  
ποςότθτα (ολικι προςφορά). 
 
Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων υποψιφιων ςυμμεταςχόντων ςτο 
διαγωνιςμό, όςον αφορά ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, παρζχονται εγγράφωσ από τθν Υπθρεςία μασ 
ςε όςουσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυμμετοχισ.  
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ των 
όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςθσ 
τθσ από τθν εν λόγω προμικεια ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ 
αυτοφ του λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ. Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και 
υποβολι των Ρροςφορϊν από τουσ Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ 
ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  
 
Θ παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί:  
1. ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ http://www.thessaly.gov.gr, ςτθν διαδρομι : Εφθμερίδα τθσ 

Υπθρεςίασ - Διακθρφξεισ - Ρροκθρφξεισ). 
3. ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ 

Καταναλωτι.  
 
Το ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ ΤΟΥ κα διατίκενται ςε ψθφιακι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ςυγκεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ www.thessaly.gov.gr ςτο ςφνδεςμο «Εφθμερίδα 
τθσ Υπθρεςίασ/Διακθρφξεισ»), για τθν ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

http://www.thessaly.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
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Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον 
διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλθψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Τρικάλων και να 
ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με το 
αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ.  
 
Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Δ/νςθ  Τεχνικϊν  Ζργων  τθσ  Ρ.Ε. 
Τρικάλων. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 
παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  
2. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΡΑΑΤΘΜΑ  Αϋ  
3. ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ - ΡΑΑΤΘΜΑ  Βϋ 
4. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - ΡΑΑΤΘΜΑ  Γϋ 
5.  ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΡΟ  ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ  ΔΘΛΩΣΘΣ  (TEΥΔ) - ΡΑΑΤΘΜΑ  Δϋ 
 
 
 
 
 

Ο  ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ   
Π.Ε. ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΟ  ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
 
 

ΜΕΡΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 
1.1 Οριςμοί - Σρόποσ λιψθσ των εγγράφων του διαγωνιςμοφ -  Διευκρινίςεισ επί όρων διακιρυξθσ 
 

Ανάδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
αναλαμβάνοντασ τθν προμικεια των ειδϊν που 
προβλζπονται από τθν παροφςα. 

Ανακζτουςα αρχι: Ανακζτουςα Αρχι ςτο κείμενο τθσ παροφςθσ και 
τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφερειακι Ενότθτα 
Τρικάλων τθσ  Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ. 
Θ υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό είναι θ 
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Τρικάλων. 

Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ: Το αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ είναι 
Αποκατάςταςθ βατότθτασ - αποχιονιςμοί - άρςθ 
καταπτϊςεων με ΙΧ μθχανιματα οδικοφ δικτφου 
Ρφλθ - Μεςοχϊρα  2018, τα χαρακτθριςτικά του 
οποίου αναγράφονται ςτα Ραραρτιματα που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ. 

 
Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν γνϊςθ 
του πλιρουσ τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ ςε θλεκτρονικι μορφι: 
Α) από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ http://www.thessaly.gov.gr, ςτθν διαδρομι Εφθμερίδα τθσ 

Υπθρεςίασ » Διακθρφξεισ / Προκθρφξεισ) και τθν οποία κα πρζπει να παρακολουκοφν οι υποψιφιοι, ϊςτε να 
κακίςτανται εγκαίρωσ ενιμεροι για τυχόν πλθροφορίεσ ι Διευκρινιςεισ. 

Β) Από τθν ιςτοςελίδα του ΚΘΜΔΘΣ. 
Διευκρινιςεισ επί των όρων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, μποροφν να ηθτθκοφν εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα 
αρχι, μζχρι και πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ κρικεί απαραίτθτθ, κα αναρτάται ςτθν αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα τθσ προκιρυξθσ 
http://www.thessaly.gov.gr, (ςτθν διαδρομι Εφθμερίδα τθσ Υπθρεςίασ » Διακθρφξεισ / Προκθρφξεισ) το 
αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.  
 
1.2 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ 
αυτϊν, εγκατεςτθμζνα: 
α) ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία περί Δθμόςιων Συμβάςεων, ΣΔΣ, (Ν. 

2513/1997, Αϋ139), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 
2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, 
κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

 
εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 79 του Ν.4412/2016 (Αϋ147), όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτο άρκρο 1.3 «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ» τθσ παροφςασ. 
Λόγοι αποκλειςμοφ: 

http://www.thessaly.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
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Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν 
οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε 
κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου (1.3.2) (παρ. 6 του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016 (Αϋ147)). 
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
μποροφν να αποκλείουν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ βρίςκεται 
λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςε μία από τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου (1.3.3) (παρ. 6 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 (Αϋ147)). 
 
1.3 Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλλουν, μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ τα εξισ δικαιολογθτικά: 
 
(1.3.1) Σο Συποποιθμζνο ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ),  που  είναι  ςυνθμμζνο  ςτθν  παροφςα 
Διακιρυξθ,  ςυμπλθρωμζνο και  υπογεγραμμζνο . 

 

(1.3.2) Τα Νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου,  
 
i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, 

τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ 
ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 

ii. Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε. 
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο 

αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 
iv. Τα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια 

Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. 
 

Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ τροποποίθςθσ, 
το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το 
τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί. 
Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι 
κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων 
Σφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το 
νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.  

 
(1.3.3) Εγγραφι ςτο Μθτρϊο ιδιοκτθτϊν (εταιρειϊν - φυςικϊν προςϊπων) (Ρρόςκλθςθ αρ. πρωτ 
141/6475/18.01.2017) (ΑΔΑ: Ω51Ι7Λ-Ε9Ξ) οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 
αναγκϊν από χιονοπτϊςεισ, καταπτϊςεισ , πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ κλπ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Τρικάλων 
τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ. 
 

(1.3.4) Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα που απαιτείται για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

είναι οι οικονομικοί φορείσ κατά τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ διετίασ να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δφο (2) 
ολοκλθρωμζνεσ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που αφοροφςαν εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βατότθτασ λόγω 
ακραίων καιρικϊν ςυνκθκϊν και εκτάκτων καταςτάςεων, (χιονοπτϊςεων, παγετοφ) του οδικοφ δικτυοφ 
αρμοδιότθτασ τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων.    
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(1.3.5) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο 
τουσ. 

 
Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 
1.4 Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, πρζπει να υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 
μετά τθν ςχετικι ειδοποίθςι του τα παρακάτω ζγγραφα-δικαιολογθτικά: 
 
(1.4.1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ 
ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ), ζκδοςθσ ζωσ και τρείσ (3) μινεσ πριν τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, απ' το οποίο κα προκφπτει ότι δεν ζχουν 
καταδικαςτεί για τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1.3.2 περίπτωςθ Ι και ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για 
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. 
Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά α) ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), 
β) τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε και Ε.Ε), γ) ςτον Διευκφνοντα 
Σφμβουλο κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και δ) ςε κάκε 
άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. 
 
(1.4.2) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ του όςο για το απαςχολοφμενο ςε 
αυτόν προςωπικό.  
 
(1.4.3) Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ) τόςο για 
τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό, από τα οποία να 
προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ,ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
Ειδικότερα: α) Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό, β) Οι 
ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό, γ) Οι εταιρείεσ 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό και δ) Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) 
κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε 
αυτζσ προςωπικό (δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων 
τουσ). 
 
(1.4.4) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
είναι ενιμεροσ  ωσ  προσ  τισ φορολογικζσ  υποχρεϊςεισ  του. 
 
(1.4.5) Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει τθ υποβολι επιπρόςκετων 
δικαιολογθτικϊν (ςτα πλαίςια του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147)), τα οποία δεν αναφζρονται παραπάνω 
και οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να τα προςκομίςουν μζςα ςε χρονικό διάςτθμα που κα κακοριςτεί από τθν 
Επιτροπι. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά αυτά δεν υποβλθκοφν από τον ςυμμετζχοντα, θ προςφορά κα 
απορρίπτεται. 
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(1.4.6) Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω παραγράφων 
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται 
το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 
(1.4.7) Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά 1.4.1 ζωσ 1.4.4, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 
1.5 Τποβολι φακζλου προςφοράσ 
 
Θ καταλθκτικι προκεςμία κατάκεςθσ των προςφορϊν είναι θ  24θ επτεμβρίου 2018 (θμζρα Δευτζρα) και ϊρα 
11.45 π.μ., ςτο Γραφείο 211, του Διοικθτθρίου τθσ ΡΕ Τρικάλων (Γραμματεία  Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων, 2οσ 
όροφοσ, 43132, Τρίκαλα). 
 
Θ προςφορά μπορεί να υποβλθκεί και ταχυδρομικϊσ ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ, ωσ ςυςτθμζνθ. Πςεσ 
προςφορζσ υποβλθκοφν ζτςι, κα παραλθφκοφν μόνο αν πρωτοκολλθκοφν μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ 
θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι τθν 21θ επτεμβρίου 2018 και ϊρα 14:00. Ρροςοχι - θ 
θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψθ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, 
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ 
 
Θ γλϊςςα ςφνταξθσ τθσ προςφοράσ είναι υποχρεωτικά θ Ελλθνικι [επί ποινι αποκλειςμοφ+, με εξαίρεςθ τυχόν 
επιςυναπτομζνων προςπζκτ, τα οποία μπορεί να είναι  εκτόσ  από  τθν Ελλθνικι,  μόνο  ςτθν Αγγλικι. 
 
Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε ζνα ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ που κα πρζπει να φζρει τισ 
ενδείξεισ: 

Τα ςτοιχεία του αποςτολζα: 
ΠΛΗΡΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΣΚ, ΠΟΛΗ 
ΣΗΛΕΦΩΝΑ, FAX, E-MAIL. 
 
Τον Αποδζκτθ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΑΛΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ  ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΣΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΒΑΙΛΕΙΟΤ  ΣΙΣΑΝΗ 31 
Σ.Κ.: 421 32, ΣΡΙΚΑΛΑ 
 
Τθν ζνδειξθ: 
ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΜΟΙ - ΑΡΗ ΚΑΣΑΠΣΩΕΩΝ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ 
ΟΔΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ  ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟΤ  2018»  
 
Τθν ζνδειξθ: 
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :   24 / 09 / 2018 

 
 ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ     

 
 Μζςα  ςτο  κυρίωσ  Φάκελο  κα υπάρχουν ζξι (6) ςφραγιςμζνοι – επί  ποινι  αποκλειςμοφ  φάκελοι : 
 
 1.- Φάκελοι Δικαιολογθτικϊν  Συμμετοχισ - Ρρωτότυπα   και  

Αντίγραφα  των  ηθτοφμενων ςτθν  παράγραφο  1.3 ( 2 φάκελοι ) 
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,  οι οποίοι κα φζρουν πλζον των ενδείξεων του κυρίωσ 
φακζλου που αναφζρονται ανωτζρω και τθν 
εξισ:«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ». 

  2.- Φάκελοι  Οικονομικισ  Ρροςφοράσ – Ρρωτότυπο και αντίγραφο ( 
2 φάκελοι )  , οι οποίοι κα φζρουν πλζον των ενδείξεων του 
κυρίωσ φακζλου που αναφζρονται ανωτζρω και τθν εξισ: 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που κα περιζχει  το  ζντυπο 
οικονομικισ προςφοράσ, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο 
από τον  διαγωνιηόμενο.  

3.- Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν – Ρρωτότυπα και αντίγραφα ( 2 
φάκελοι ) οι οποίοι κα φζρουν πλζον των ενδείξεων του κυρίωσ 
φακζλου που αναφζρονται ανωτζρω και τθν εξισ: «ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» και κα  περιζχονται πιςτοποιθτικά που κα 
αποδεικνφουν τθν ποιότθτα των προςφερόμενων υλικϊν.  

 
Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, ςυνεπάγεται αυτόματα και τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι από το 
υποψιφιο ανάδοχο όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ. Μθ αποδοχι όρων τθσ διακιρυξθσ ι απόκλιςθ από αυτοφσ 
μπορεί να αποτελζςει λόγο πλιρουσ απόρριψθσ, όταν κα ελεγχκεί θ προςφορά, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
 
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ τροποποίθςθ ι 
απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ.  
 
Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφζροντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και με τον 
τρόπο που υποδεικνφεται από αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι προςφορά) 
που ζχουν υποβάλει.  
 
Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά 
ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι 
αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ 
προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία. (Άρκρο 102 του Ν.4412/2016 (Αϋ147)). 
 
Οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που ηθτοφνται υπογράφονται από τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου 
από τον νόμιμο εκπρόςωπο), φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερϊν προ τθσ 
καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ από 
αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. 
 
1.6 Προχπολογιςμόσ – Προςφερόμενθ Σιμι – Κριτιριο κατακφρωςθσ 
 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ. Ο Διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν υπθρεςία Αποκατάςταςθσ βατότθτασ - αποχιονιςμοί - 

άρςθ καταπτϊςεων με ΙΧ μθχανιματα οδικοφ δικτφου Ρφλθ – Μεςοχϊρα 2018, ςυνολικοφ ποςοφ 
65.000,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.(24%). 

 
Οι προςφορζσ κα πρζπει να είναι ευκρινείσ και αναλυτικζσ. 
 
Κριτιριο ανάκεςθσ  τθσ Σφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 
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Α)  βάςει τιμισ   
 
Θ ανάδειξθ του προμθκευτι κα γίνει με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ  
φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

 
2. ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ . Με τθν προςφορά, θ τιμι δίνεται  ςε ΕΤΡΩ, χωρίσ Φ.Π.Α., όπωσ αυτό 

αναγράφεται ςτο «Τεφχοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» του Ραραρτιματοσ Β. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ 
διακιρυξθ. 
 

3. Ρροςφορά που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

4. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

5. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ  προςφορά  
απορρίπτεται  ωσ  απαράδεκτθ,  με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ/Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

 
6. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά μόνο βάςει τθσ τιμισ  . 
 
7. Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςε κάκε είδοσ, κα αναδειχτεί εκείνοσ που κα προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι, 

εφόςον καλφπτονται οι όροι τθσ Διακιρυξθσ. 
 
8.  Ανάδοχοσ ανακθρφςςεται ο Μειοδότθσ, κατόπιν τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πλθρότθτασ και εγκυρότθτασ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Τυχόν διαφοροποίθςθ ι παρερμθνεία ςτθν προςφορά με τα ηθτοφμενα 
από τθ διακιρυξθ δίνει το δικαίωμα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να απορρίψει το εκάςτοτε προϊόν και να 
προχωριςει ςτθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι. 

 
9. Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο, με αιτιολογθμζνθ 

γνωμοδότθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ζωσ 
30% ι μικρότερθ ζωσ 50% ποςότθτα (άρκρο 104 του Ν.4412/2016 (Αϋ147)). 

 
1.7 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
 

(1.7.1). Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ (όπωσ αυτι ςυγκροτικθκε με τθν αρ. 1550/2018, πρακτικό 29ο/20-08-2018, 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ), ςτισ 24 / 09 / 2018 και ϊρα 12.00, ςτο 
Διοικθτιριο  τθσ  Ρεριφερειακισ  Ενότθτα Τρικάλων- Βαςιλείου Τςιτςάνθ 31, 42132, Τρίκαλα, 2οσ όροφοσ), ςτο 
γραφείο 227.  
Θ Επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν οριςμζνθ 
θμερομθνία και ϊρα. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία 
και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 
(1.7.2)  Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των οικονομικϊν προςφορϊν 
μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. Θ υποβολι μόνο μίασ 
προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Κατά τθν αποςφράγιςθ, θ Επιτροπι ανοίγει τον κυρίωσ φάκελο και τον φάκελο των δικαιολογθτικϊν και 
μονογράφει τα δικαιολογθτικά κατά φφλλο. Οι φάκελοι με τισ οικονομικζσ προςφορζσ μονογράφονται αλλά 
δεν αποςφραγίηονται. Στθ ςυνζχεια γίνετε ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.  
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Θ Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, για εκείνουσ που πλθροφν τα 
δικαιολογθτικά τθσ §1.3, προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ και μονογραφι των οικονομικϊν προςφορϊν και ςτθν 
ανακοίνωςθ των τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι αποφαςίηει για το χρόνο ζλεγχου των οικονομικϊν προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
μειοδότθ ανά είδοσ. 
Το αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ. 
(1.7.3) Θ επιτροπι δικαιοφται να ηθτιςει εγγράφωσ διευκρινιςεισ για κάποιεσ από τισ προςφορζσ, χωρίσ να 
επιτραπεί να υπάρξει αντιπροςφορά. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
(1.7.4) Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν 
ι κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι 
ανακριβι ι προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε 
αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε κατακφρωςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το αποτζλεςμα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ. 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 
Σε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ. Θ 
απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να λθφκεί και μετά τθν πάροδο ιςχφοσ των 
προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν ςυμφωνεί και ο μειοδότθσ. 
 

1.8 Ενςτάςεισ 
 
(1.8.1) Ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με το άρκρο 127 του 
Ν.4412/2016 (Αϋ147), ωσ εξισ: 
• κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν. Για τον κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ 
δθμοςιοποίθςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ και τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Αν προκφπτει κλάςμα 
κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα. Θ ζνςταςθ εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ, 
κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Θ απόφαςθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι 
ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με δικι τουσ φροντίδα. 
• Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ και εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι θ οποία και αποφαςίηει, μετά από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
(1.8.2) Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
(1.8.3) Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι από τθν οικονομικι Επιτροπι. 
(1.8.4) Οι ενςτάςεισ κοινοποιοφνται από τον ενιςτάμενο ςε αυτόν κατά του οποίου ςτρζφονται και το αντίςτοιχο 
αποδεικτικό αποςτζλλεται ςε φυςικι μορφι ςτο αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 
1.9 Εγγυιςεισ - Τπογραφι φμβαςθσ  
 
(1.9.1) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
Ο προςφζρων ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ  Φ.Π.Α. . 
Θ εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον δφο μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Τπόδειγμα εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ που επιςυνάπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ και να περιζχει όλουσ τουσ όρουσ του.  
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δε ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ επζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και εκπίπτει για ολόκλθρο το ποςό ι για μζροσ, υπζρ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου, ςφμφωνα με τισ περί προμθκειϊν διατάξεισ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των 
υλικϊν/εργαςιϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου (άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 (Αϋ147)). 
Οι υπθρεςίεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εγκυρότθτά τουσ. 
 
(1.9.2) Τπογραφι φμβαςθσ 
 
Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ και τθν προςφορά του αναδόχου, κα διζπεται, δε, από το Ελλθνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει 
όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. 
Σε αυτι ρυκμίηονται όλεσ οι λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι και τθν εκτζλεςθ του ζργου, κακϊσ και τα 
δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν. 
Ο Ανάδοχοσ καλείται για τθν υπογραφι τθσ το αργότερο εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν, από τθν 
θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ. 
Υπόδειγμα Σφμβαςθσ με τα βαςικά τθσ ςτοιχεία επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ςτα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ - ΜΕΡΟ Β. 
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται (ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 106 του Ν.4412/2016 (Αϋ147)). 
 
1.10  Παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  
 
1.10.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  Διεφκυνςθ 
Τεχνικϊν Ζργων Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Τρικάλων Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Οικονομικι Επιτροπι Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που 
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αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  
 
1.10.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ  δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 
 
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ 
υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που 
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
1.10.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο 
οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του 
προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 
παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι 
καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι 
παραλαβισ. 
 
1.11  Διάρκεια ςφμβαςθσ   
 
1.11.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ  
 
1.11.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 
τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα 
του αναδόχου . Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ   Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα 
του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το 
άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 
 
1.12 Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  
 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221  του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα I & II τθσ παροφςασ.  
 
Θ παραλαβι κα ςτθρίηεται ςε αναλυτικζσ καταςτάςεισ παραλαβισ ωρϊν  εργαςίασ μθχανθμάτων και των 
αντίςτοιχϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ ωρϊν εργαςίασ μθχανθμάτων, τα οποία κα ςυντάξει και κα κεωριςει το 
Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων ςφμφωνα με τθν ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ του 
Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ. 
 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 
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Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 
μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
 
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να 
προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 
 
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν 
από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, 
κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 218 
του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων .  
 
1.13  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ   
 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ 
των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 
25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
218 του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 
1.14 Αναπροςαρμογι τιμισ   
 
Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι των τιμϊν μονάδοσ από τισ οποίεσ προζκυψε θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
(1.14.1). Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ: 

-Κατά τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ κα γίνεται παρακράτθςθ Φόρου Ειςοδιματοσ 8% επί του κακαροφ ποςοφ 
τθσ αξίασ τουσ. 
-Κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει κράτθςθ 0,06% επί του ςυνολικοφ κακαροφ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.) ςυμβατικοφ τιμιματοσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων. (Η κράτθςθ επιβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/15.09.2011 
(ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για τθν 
κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων. Το ποςό τθσ 
κράτθςθσ παρακρατείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 
τθσ Αρχισ και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό). 
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Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων περί νομίμων κρατιςεων, οι όροι τθσ παροφςασ ςυμμορφϊνονται 
με τα νζα δεδομζνα. 
Ο Φ.Ρ.Α.  βαρφνει  τθν  Ρ.Ε. Τρικάλων  τθσ  Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ. 
Τα ζξοδα μεταφοράσ  επιβαρφνουν  τον  ανάδοχο. 
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και 
επαναλθπτικισ, επιβαρφνουν τον ανάδοχο. 
 
1.15 Εφαρμοςτζο Δίκαιο - Διαιτθςία 
 
(1.15.1) Ο ανάδοχοσ του ζργου και θ Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε 
διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. 
(1.15.2) Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα Δικαςτιρια 
Λάριςασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ Ελλθνικι Νομοκεςία, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό. 
(1.15.3) Δεν αποκλείεται, όμωσ, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφκεί 
ςτθ Σφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των Δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν 
Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα 
για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν παραπάνω παράγραφο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) & Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
 
ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ κα γίνει από το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων 
τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων. Θ διαχείριςθ τθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμόσ, εγκρίςεισ, υπογραφι ςφμβαςθσ) κα γίνει από τθ 
Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων. 
 
Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 
Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ  
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων κα χρθςιμοποιεί τισ κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Τρικάλων που βρίςκονται ςτα Τρίκαλα. 
 
Α2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  
 
Αποκατάςταςθ Βατότθτασ , Αποχιονιςμόσ και αναδιανομι ςτο δίκτυο αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ Ρ.Ε Τρικάλων 
και ειδικότερα ςτο οδικό δίκτυο Ρφλθ - Μεςοχϊρα ϊςτε να είναι δυνατι θ προςπζλαςι του από οχιματα ςε 
περιόδουσ χιονοπτϊςεων και παγετοφ και γενικότερα κεομθνιϊν που ενδζχεται να δθμιουργιςουν 
προβλιματα προςπζλαςθσ ςτο οδικό δίκτυο αρμοδιότθτασ τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων και ειδικότερα ςτουσ άξονεσ όπωσ 
περιγράφεται ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ 
 
Ζχει εγκρικεί  θ διάκεςθ πίςτωςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Α3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν αποχιονιςμοφ και αντιμετϊπιςθσ παγετοφ για τθν 
περίοδο 2018-2019 ςτο οδικό κφκλωμα Ρφλθ - Μεςοχϊρα αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ τθσ  Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Τρικάλων Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ειδικότερα ςτα  τμιματα  των οδϊν : 
 
Α. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

 Διαςταφρωςθ τθσ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ  με όρια Νομοφ Τρικάλων - Άρτασ. 
 
Β. ΡΩΤΕΥΟΝ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

 αρ.9 επαρχιακι οδό «Ρφλθ (διαςταφρωςθ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ) - Στουρναρζϊκα -  Βακφρεμμα - Μεςοχϊρα 
- διαςταφρωςθ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ».   

 
Γ. ΔΘΜΟΤΙΚΟΙ  ΟΔΟΙ. 

 Διαςταφρωςθ δρόμου Βακφρεμμα προσ Μεςοχϊρα - Μοςχόφυτο - Ρολυνζρι - Μυρόφυλλο - όρια Νομοφ 
Τρικάλων  - Άρτασ προσ Τετράκωμον. 

 Διαςταφρωςθ τθσ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ προσ Κορυφι - Νεράϊδα. 

 Διαςταφρωςθ τθσ αρ. 2 Επαρχιακισ Οδοφ προσ Αγ. Ρροκόπιο - Καλόγθροι - Βροντερό - Ελάτθ. 

 Διαςταφρωςθ τθσ αρ. 2 Επαρχιακισ Οδοφ προσ Ραλαιοκαρυά - Ρετροχϊρι - οπωτό. 
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 Διαςταφρωςθ (Ρφλθ - Μεςοχϊρα) - Ραράμερο. 

 Εκνικι οδόσ Τρικάλων - Άρτασ προσ Αετό. 

 Εκνικι οδόσ Τρικάλων - Άρτασ προσ Ραχτοφρι. 

 Μοςχόφυτο - Ρολυνζρι προσ Βαλκάνο.  

 Εκνικι οδόσ Ρφλθσ – Μεςοχϊρασ προσ Λιβαδοχϊρι.  
 
και όπου αλλοφ κρίνει θ Υπθρεςία για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
 
Το πρόγραμμα αποχιονιςμοφ περιλαμβάνει εργαςίεσ αποκατάςταςθ βατότθτασ, αποχιονιςμοφ, 
αλατοδιανομισ, ελκυςμοφ οχθμάτων και άλλεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν καλφτερθ 
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν ςτα παραπάνω οδικά τμιματα από τισ χιονοπτϊςεισ.  
 
Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάςταςθ βατότθτασ και 
αποχιονιςμοφ, τον πίνακα εδρϊν των μθχανθμάτων, τισ εντολζσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τουσ 
όρουσ που αναφζρονται ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ.  
 
Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Μθχανθμάτων   
 
Τα μθχανιματα κα είναι διακζςιμα ςε μία ζδρα εντόσ τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων, προκειμζνου να είναι 
αποτελεςματικι θ επζμβαςθ τουσ, κατά τθν διάρκεια του αποχιονιςμοφ, ςτισ προαναφερόμενεσ οδοφσ 
του νομοφ. Συγκεκριμζνα ορίηεται θ ζδρα: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
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Μερικό ςφνολο 
μθχανθμάτων ανά ζδρα 

1 Στουρναρζϊκα 1 1 1 2 5 

 

Μερικό ςφνολο 
μθχανθμάτων ανά 

κατθγορία 
μθχανιματοσ 

1 1 1 2 5 

 
Οι  εργαςίεσ εκτελοφνται  με τα εξισ μθχανιματα :  
 

 Ζνασ (1) Εκςκαφζασ – Φορτωτισ τφπου JCB. 

 Ζνασ (1) Ιςοπεδωτιρασ μζχρι 150 HP.  

 Ζνασ (1) Φορτωτισ κάτω των 4 m3. 

 Δυο (2) Λεπίδεσ Αποχιονιςμοφ - Αλατοδιανομισ. 
 
των οποίων τα απαραίτθτα τεχνικά χαρακτθριςτικά και υποχρεωτικά παρελκόμενα, ο υποχρεωτικόσ 
εξοπλιςμόσ τουσ και οι όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ τουσ αναφζρονται παρακάτω κακϊσ και 
ςτο Τιμολόγιο Υπθρεςίασ και τθν ΕΣΥ.  
 
Α4. ΛΟΙΠΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 
 

 Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ςφοδρισ κακοκαιρίασ, τα μθχανιματα τθσ ζδρασ του παραπάνω πίνακα, δεν 
επαρκοφν για τον αποχιονιςμό τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενιςχφςει 
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τθν παραπάνω ζδρα, με μθχανιματα που κα μεταφζρει από τισ υπόλοιπεσ ζδρεσ, μετά από εντολι τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 
 

 Ο Ανάδοχοσ μεριμνά με δαπάνεσ του για τθν τακτοποίθςθ του αλατιοφ, το οποίο κα προμθκεφςει ςε 
αυτόν θ υπθρεςία, για τθν φφλαξθ του, τθν επικάλυψθ του με αδιάβροχθ μεμβράνθ για προςταςία από 
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τθ ςυντιρθςθ (αναμοχλεφςεισ) αυτοφ κακϊσ και για τθν φόρτωςθ του ςτουσ 
αλατοδιανομείσ, ςτισ κζςεισ όπου κα διατίκεται φορτωτισ (των άρκρου 2 του Ρ/Υ) ςφμφωνα με τον 
παραπάνω πίνακα εδρϊν.  
 

 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ εντόσ μιςισ ϊρασ (30 λεπτά) από τθν αρχι του ςυμβάντοσ να ζχει ςε 
πλιρθ ετοιμότθτα και λειτουργία τα μθχανιματα του, πλιρωσ επανδρωμζνα προσ χριςθ, αναμζνοντασ 
τισ εντολζσ τισ υπθρεςίασ. 
 

 Ζλεγχοσ όλων των μθχανθμάτων και κατάκεςθ αντιγράφων αδειϊν κυκλοφορίασ αυτϊν  ςτθν 
Διευκφνουςα Υπθρεςία,  (ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ ΕΣΥ).  
 

 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ μθχανιματοσ εάν εμφανιςκεί 
βλάβθ, που δεν επιςκευάηεται ςε εφλογο μικρό χρονικό διάςτθμα. Θ απουςία  μθχανθμάτων, πζραν των 
ποινικϊν ρθτρϊν, δίδει το δικαίωμα ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία να εφαρμόςει τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
για τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. (ςφμφωνα με το άρκρο 3 & 8 τθσ ΕΣΥ).  
 

 Ο ανάδοχοσ πρζπει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αποφυγι ηθμιϊν ςτον τάπθτα 
κυκλοφορίασ, ςτουσ ανακλαςτιρεσ οδοςτρϊματοσ (μάτια γάτασ) και λοιποφ εξοπλιςμοφ τθσ οδοφ 
(ςτθκαία αςφαλείασ, πινακίδεσ κ.λπ.). Απαίτθςθ για εξοπλιςμό παράκαμψθσ εμποδίων ςτθ λεπίδα. 
(ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ ΕΣΥ).  
 

 Οι εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ για τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν κα δίνονται με τον τρόπο που 
περιγράφεται ςτο άρκρο 9 τθσ Ε.Σ.Υ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρεμβαίνει άμεςα με το ςφνολο των 
μθχανθμάτων. 
 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ζνα (1) κατάλλθλο όχθμα (ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ ΕΣΥ και 
των όρων του Τιμολογίου Υπθρεςίασ), για τισ ανάγκεσ επίβλεψθσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.  
 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί θμερολόγιο και να ςυντάςςει τισ επιμετριςεισ όπωσ αναφζρεται ςτο 
άρκρο 5 τθσ Ε.Σ.Υ. 
 

 Γενικά ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ των επί  μζρουσ εργαςιϊν 
όπωσ κακορίηονται ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. Σε περίπτωςθ που  διαπιςτωκεί αδυναμία του 
Αναδόχου να ανταποκρικεί ςε υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του, κα  καταλογίηονται ςε βάροσ του ποινικζσ 
ριτρεσ κατά τα αναφερόμενα ςτουσ όρουσ τθσ ΕΣΥ του ζργου . 
 

 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί  ςτισ υποχρεϊςεισ του, 
όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ του παρόντοσ ζργου,  με ευκφνθ του ςε βακμό που να 
δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα ςτο πρόγραμμα αποχιονιςμοφ, κα εφαρμόηονται ςε βάροσ του οι 
ςχετικζσ με τθν ζκπτωςθ διατάξεισ (άρκρο 160 του Ν.4412/2016). 
       
Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ.  
 
Α5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
Α5.1 Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 
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Ο ανάδοχοσ κα ορίςει υπεφκυνο επικοινωνίασ ο οποίοσ κα δζχεται τισ εντολζσ του Συντονιςτι Αποχιονιςμϊν του 
Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων.  
 
Α5.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ 
 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ  
 
Α5.3 Τόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν 
 
Οδικό δίκτυο αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Τρικάλων, με υπεφκυνθ υπθρεςία το 
Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων/ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων/ Ρεριφερειακι Ενότθτα Τρικάλων , και Δ/νςθ : Βας. 
Τςιτςάνθ 31, ΤΚ 42132 , Τρίκαλα. 
   
Α5.4 Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ 
 
Τα παραδοτζα  τθσ ςφμβαςθσ είναι : 
 

 Θμερολόγιο με τισ ϊρεσ εργαςίασ των μθχανθμάτων με παρακολοφκθςθ και ζλεγχο από τθν υπθρεςία. 
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ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Χρθματοδότθςθ 
 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 
 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων με κωδικό ΚΑ 
τθσ ΣΑΕΡ 2016ΕΡ51700001 Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  52.419,35 € 
 
Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ. 
 
Οι τιμζσ που περιλαμβάνονται ςτον προχπολογιςμό ζχουν προκφψει από τα οικονομικά ςτοιχεία προθγοφμενων 
ςυμβάςεων που υπάρχουν ςτο αρχείο των Υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων, από τισ τιμζσ τθσ αγοράσ και από τισ 
πραγματικζσ ανάγκεσ ςε ϊρεσ αποχιονιςμοφ. 
 
Τιμζσ αναφοράσ  
 
Ακολουκεί  ο αναλυτικόσ υπολογιςμόσ τθσ προεκτίμθςθσ αμοιβισ με τισ ςχετικζσ τιμζσ μονάδασ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΑΙΘΜ. 

ΤΙΜ/ΓΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝ/ΔΟΣ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕΙΚΘ ΟΛΙΚΘ 

1 Ιςοπεδωτιρασ μζχρι 150 HP Α-1.1 Ώρεσ 200 55,00 11.000,00   

2 Φορτωτισ κάτω των 4 m
3
. Α-1.5 Ώρεσ 137 70,00 9.590,00   

3 
Εκςκαφζασ – Φορτωτισ 
τφπου JCB 

Α-1.8 Ώρεσ 245 45,00 11.025,00  

4 
Λεπίδα αποχιονιςμοφ - 
αλατοδιανομζα (με χοριγθςθ 
αλατιοφ) 

Α-1.9 Ώρεσ 245 85,00 20.825,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ : 52.440,00 52.440,00 € 

ΣΤΟΓΓΥΛΕΥΣΘ : -20,65 € 

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 52.419,35 € 

ΔΑΡΑΝΘ Φ.Ρ.Α. (24%) : 12.580,65 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ : 65.000,00 € 

 
Αξία δικαιωμάτων προαίρεςθσ/παράταςθσ… 
Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ…. 
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6. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
6.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι απαραίτθτεσ 
για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ που 
ορίηονται ςτθν Ρροκιρυξθ. 

 
1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων εργαςιϊν, 
όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι των ζργων. Οι τιμζσ μονάδοσ 
περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που περιγράφονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα εργαςιϊν, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και 
με τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 
 
Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν απόδοςθ των 
μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα 
άρκρα του παρόντοσ. 
 
Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
περιλαμβάνονται, όπωσ κα ιςχφςουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τα κάτωκι : 
 
1.1.1   Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ ςτα υλικά από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ 
κλπ πλθν του Φ.Ρ.Α., περιλαμβανομζνθσ και τθσ επιβάρυνςθσ τθσ παρ. 34 ζωσ 37 του άρκρου 27 του Ν. 
2166/93, δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά τθσ εν λόγω υπθρεςίασ, τζλθ χαρτοςιμου, 
όπου ιςχφουν, και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, που κα ιςχφςουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Κατά ςυνζπεια, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Κϊδικα Νόμων για Τελωνειακό Δαςμολόγιο 
Ειςαγωγισ και με τισ διατάξεισ του Νόμου 3215/1955, δεν παρζχεται ουςιαςτικά ςτθν Υπθρεςία που κα 
εποπτεφςει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε άλλθ Υπθρεςία, θ δυνατότθτα να εγκρίνει τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ 
για τθν παροχι οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ από τουσ δαςμοφσ και τουσ υπόλοιπουσ φόρουσ, τισ 
ειςφορζσ και τα δικαιϊματα ςτα υλικά και είδθ εξοπλιςμοφ που τυχόν απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, οφτε παρζχεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ το δικαίωμα να ηθτιςουν χοριγθςθ τζτοιασ ατζλειασ ι 
απαλλαγισ ζμμεςα ι άμεςα. 
 
Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων. Επίςθσ δεν 
απαλλάςςεται από τον ειδικό φόρο του άρκρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω ςτα ειςαγόμενα από το εξωτερικό 
κάκε είδουσ υλικά, εφόδια κλπ. ζςτω κι αν τυχόν αναφζρεται αντίκετθ γενικι διατφπωςθ ςτθ Σ.Α.Ε. του 
Υπουργείου Εκνικισ Οικονομίασ, κακϊσ και από τουσ φόρουσ κ.λ.π., που αναφζρονται αναλυτικότερα ςτα Ν.Δ. 
4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίθςθσ των φορολογικϊν διατάξεων. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ 
δεν απαλλάςςεται από τουσ δαςμοφσ και από κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα υπζρ του Δθμοςίου, για 
καφςιμα και λιπαντικά, ςφμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 
893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 
 
1.1.2 Οι δαπάνεσ προμικειασ, μεταφοράσ ςτουσ τόπουσ ενςωμάτωςθσ, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, 
επεξεργαςίασ και προςζγγιςθσ όλων των αναγκαίων κυρίων και βοθκθτικϊν υλικϊν ενςωματωμζνων και μθ, 
μετά των απαιτοφμενων φορτοεκφορτϊςεων, αςφαλίςεων μεταφορϊν, χαμζνου χρόνου και ςταλίασ 
μεταφορικϊν μζςων και κάκε είδουσ μετακινιςεων.  
 
1.1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλίςεων (ςτο Ι.Κ.Α., ςε 
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων 
εορτϊν, επιδόματοσ αδείασ οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινοφ, εξαιρεςίμων, νυκτερινϊν κλπ. του κάκε είδουσ 
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προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ διευκφνοντοσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τεχνικοφ ειδικευμζνου ι όχι, 
προςωπικοφ των γραφείων, των εργοταξίων, των μθχανθμάτων, των ςυνεργείων κλπ.) θμεδαποφ ι αλλοδαποφ 
που εργάηεται ςτον τόπο του ζργου ι αλλοφ (εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδοσ) για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. 
 
Οι δαπάνεσ για τθν αςφάλιςθ όλου του απαςχολοφμενου ςτο ζργο προςωπικοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί 
Ι.Κ.Α, ανεξάρτθτα αν θ εν λόγω υπθρεςία εκτείνεται εντόσ ι εκτόσ τθσ αςφαλιςτικισ περιοχισ Ι.Κ.Α και τισ 
δαπάνεσ αςφάλιςθσ ςτο Ι.Κ.Α ι το Τ.Σ.Α κλπ όλου του εργατοτεχνικοφ και λοιποφ προςωπικοφ που απαςχολείται 
ςτα εργοτάξια και τουσ λοιποφσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ανεξάρτθτα αν δεν υπάγεται όλθ θ 
παρεχόμενθ υπθρεςία ςτισ περί Ι.Κ.Α διατάξεισ. 
 
1.1.4 Οι δαπάνεσ για τθν εξεφρεςθ χϊρων (ενοικίαςθ ι αγορά), τθν καταςκευι, τθν οργάνωςθ, τθ 
διαρρφκμιςθ κλπ. των εργοταξίων, εργαςτθρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
εγκαταςτάςεισ και ςυνδζςεισ παροχισ νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφϊνου, αποχζτευςθσ και λοιπϊν 
ευκολιϊν που απαιτοφνται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 
 
Οι δαπάνεσ για ενοικίαςθ και διαμόρφωςθ μεγάλων χϊρων εκτόσ τθσ οδοφ για τθν χρθςιμοποίθςθ τουσ για τθν 
αποκικευςθ, φφλαξθ και εξυπθρζτθςθ των ειδικϊν αποχιονιςτικϊν μθχανθμάτων και του αλατιοφ.  
 
Στουσ πιο πάνω χϊρουσ κα πρζπει να γίνει με δαπάνεσ του αναδόχου κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και περίφραξθ 
και εν ςυνεχεία, επίςθσ με δαπάνεσ του αναδόχου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ αργοφ υλικοφ τθσ Ρ.Τ.Ρ. 0-150 
ι κατάλλθλου αμμοχάλικου κλπ. 
 
1.1.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν, κακϊσ και οι δαπάνεσ 
απομάκρυνςισ τουσ μετά τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από 
τθν Υπθρεςία. 
 
1.1.6 Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ εργαηόμενου προςωπικοφ, μεταφορϊν, μεταφορικϊν μζςων, 
μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ. για τθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι άλλεσ αςφαλίςεισ, που αναφζρονται ιδιαίτερα ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του 
ζργου. 
 
1.1.7 Οι δαπάνεσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν λόγω τθσ ταυτόχρονθσ κυκλοφορίασ τθσ οδοφ, λιψθσ 
πρόςκετων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ για τα μζτρα προςταςίασ όλων των όμορων καταςκευϊν προσ 
τουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, πρόλθψθσ πρόκλθςθσ 
βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, ςε ρζματα-ποτάμια κλπ.  
 
1.1.8 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ κάκε είδουσ μθχανιματοσ ι άλλου εξοπλιςμοφ που 
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά, θ 
ςυναρμολόγθςθ, θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ και θ αςφάλιςι τουσ, θ επιβάρυνςθ λόγω απόςβεςθσ, θ επιςκευι, θ 
ςυντιρθςθ, θ άμεςθ αποκατάςταςθ (όπου επιβάλλεται θ χριςθ τουσ για τθ διατιρθςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ), οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, θ κάκε είδουσ ςταλία τουσ ανεξαρτιτωσ αιτίασ, θ 
απομάκρυνςι τουσ μαηί με τθν τυχόν απαιτοφμενθ διάλυςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, οι άγονεσ 
μετακινιςεισ, τα απαιτοφμενα καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 
 
Τα παραπάνω ιςχφουν τόςο για τα μθχανιματα, που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, όςο 
και για τυχόν άλλα, που κα βρίςκονται ςτον τόπο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ζτοιμα για λειτουργία (ζςτω και αν 
δε χρθςιμοποιοφνται), για τθν αντικατάςταςθ άλλων μθχανθμάτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι για οποιαδιποτε 
άλλθ αιτία. 
 
1.1.9 Οι δαπάνεσ από επιβεβλθμζνεσ κακυςτεριςεισ, μειωμζνεσ αποδόςεισ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων 
και προςωπικοφ, που είναι πικανόν να προκφψουν από τυχόν εμπόδια ςτο χϊρο του , από πικανζσ 
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παρεμβάςεισ, που κα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείσ, από τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ κατά φάςεισ λόγω των παραπάνω εμποδίων.  
 
1.1.10 Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ διευκετιςεων και μζριμνασ ϊςτε να προςτατεφονται οι υπάρχουςεσ 
καταςκευζσ και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτα άρκρα του Τιμολογίου. 
 
1.1.11 Θ δαπάνθ τοποκζτθςθσ ενθμερωτικϊν πινακίδων με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
 
1.1.12 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο τθσ εκτζλεςθσ, του χϊρου τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ 
κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ αυτι αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ. και θ απόδοςθ, μετά το 
τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από οποιεςδιποτε καταςκευζσ και εμπόδια. 
 
1.1.13 Οι δαπάνεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ όςων δικτφων των Ο.Κ.Ω. διζρχονται από τον 
χϊρο ι επθρεάηονται από τον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ για άρςθ τυχόν 
προβλθμάτων από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τθν αποκλειςτικι ευκφνθ των οποίων κα φζρει, τόςο αςτικά όςο 
και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του ζργου. 
 
1.1.14 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε είδουσ βλάβθσ ι 
μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ 
υλικϊν) και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ 
Υπθρεςίασ, των νομικϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

 
1.1.15 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν αποκικευςθ, φφλαξθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι και λειτουργία των 
μθχανθμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ περιλαμβανομζνων όλων των απαιτοφμενων προσ τοφτο 
υλικϊν -αναλϊςιμων και μθ - καυςίμων, λιπαντικϊν, των προβλεπόμενων ςτοιχείων εξοπλιςμοφ, 
ανταλλακτικϊν κλπ. 
 
1.1.16 Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν προμικεια και τθ χριςθ των τθλεπικοινωνιακϊν μζςων που 
προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, τα οποία κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν υποχρεωτικά τα μζλθ του 
αναδόχου και τθσ Υπθρεςίασ που κα απαςχολοφνται από τον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν 
Υπθρεςία αντίςτοιχα. 
 
1.1.17 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, όπωσ το Σχζδιο Αποχιονιςμοφ , που προβλζπονται ςτουσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ και τθν Ε.Σ.Υ.    
 
1.1.18 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, ςυμφωνθτικϊν και γενικά όλεσ οι υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ 
που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
1.2 Στισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδφλιο για ΦΡΑ (24%). 
 
1.3 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον Κφριο του 
Ζργου. 
 
6.2 ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
6.2.1 Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι απαραίτθτεσ 

για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των παραπάνω ζργων.  
 
1.1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςτισ εργαςίεσ που αναλυτικά περιγράφονται 

παρακάτω και περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τω εργαςιϊν, το ποςοςτό για γενικά 
και επιςφαλι ζξοδα, εργαλεία, εγκαταςτάςεισ, δαπάνεσ καυςίμων , λιπαντικϊν , ανταλλακτικϊν και 
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επιςκευϊν κ.λπ., για πάςθσ φφςεωσ βάρθ ι υποχρεϊςεισ του εργολάβου και για όφελοσ αυτοφ, ωσ και τισ 
επιβαρφνςεισ για υπερωριακι απαςχόλθςθ τισ αργίεσ, τθ νφχτα κ.λπ. 

 
1.2 Θ πλθρωμι των εργαςιϊν κα γίνεται απολογιςτικά με τθν καταμζτρθςθ των ωρϊν εργαςίασ του κάκε 

μθχανιματοσ  από τθν αντίςτοιχθ Υπθρεςία Τεχνικϊν Ζργων . 
 
1.3  Θ αμοιβι του οδθγοφ οι δαπάνεσ καυςίμων , λιπαντικϊν , ανταλλακτικϊν και επιςκευϊν βαρφνουν τον 

ανάδοχο.  
 
1.4 Θ  εργαςία κα εκτελείται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του αρμόδιου υπθρεςιακοφ οργάνου. 
 
1.5  Σε περίπτωςθ μειωμζνθσ απόδοςθσ ι αδικαιολόγθτθσ  κακυςτζρθςθσ θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να 

ηθτιςει τθν αντικατάςταςι του χειριςτοφ, ι ακόμθ και να καταγγείλει τθν μίςκωςθ ι να περικόψει ϊρεσ με 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

 
1.6   Θ πλθρωμι τθσ δαπάνθσ του μθχανιματοσ κα γίνει ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ , βάςει των πρωτοκόλλων 

παραλαβισ ωρϊν εργαςίασ 
 
1.7    Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο. 
 
1.8   Θ Υπθρεςία δεν ζχει υποχρζωςθ αποηθμιϊςεωσ του οδθγοφ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι  βλάβθσ του 

μθχανιματοσ . 
 

6.2.2. ΤΙΜΕΣ 
 

Άρκρο 1ο   
 

Για μια ϊρα πραγματικισ εργαςίασ ιςοπεδωτιρων, φορτωτϊν, εκςκαφζα – φορτωτι τφπου JCB, μθχανικοφ 
εκςκαφζα , μθχανθμάτων αποχιονιςμοφ , βυτιοφόρων νεροφ κλπ ανεξάρτθτα από τθν ϊρα του εικοςιτετραϊρου 
με όλεσ τισ απαραίτθτεσ δαπάνεσ (χειριςτοφ, καυςίμων κλπ) ωσ κάτωκι ςε ΕΥΩ:  

 

 Ιςοπεδωτιρασ μζχρι 150 Θ ………………………………..…………………………………….….……....….. (55) ΡΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ.  

 Φορτωτισ  κάτω των 4 Μ3 ..…………………………………………………………….…..……..….……………... (70) ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ. 

 Εκςκαφζασ – Φορτωτισ τφπου JCB ……………………………..……………………………………..………..(45) ΣΑΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ. 

 Λεπίδα αποχιονιςμοφ – αλατοδιανομζασ (με χοριγθςθ αλατιοφ) ..…………..……………..…...(85)ΟΓΔΟΝΤΑ ΡΕΝΤΕ.  
     
Ρροςαφξθςθ ςτισ παραπάνω τιμζσ, εάν αφοροφν ςε ϊρα πραγματικισ εργαςίασ κατά τθν διάρκεια Κυριακισ – 
Αργίασ 10%. 

 
Άρκρο   5ο  

 
Οι παραπάνω τιμζσ μονάδοσ εργαςίασ όλων των ελαςτικοφόρων μθχανθμάτων προςαυξάνονται κατά 20% ςε 
περίπτωςθ χρθςιμοποιιςεωσ αλυςίδων. 
Στθν περίπτωςθ εργαςίασ κατά τθν διάρκεια Κυριακισ-Αργίασ , θ προςαφξθςθ κατά 20% αφορά προφανϊσ ςτθν 
διαμορφωμζνθ, εκ του λόγου τοφτου  προςαυξθμζνθ τιμι κατά 10%. 
 
Στθν ωριαία δαπάνθ απαςχόλθςθσ  μθχανιματοσ περιλαμβάνεται θ πλιρθσ αποηθμίωςθ για τθν εργαςία 
(απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ, του χειριςτι και του βοθκοφ χειριςτι, όπου αυτό προβλζπεται) για εκτζλεςθ 
εργαςιϊν αποχιονιςμοφ και αλατοδιανομισ, κακαριςμοφ του οδοςτρϊματοσ (άρςθσ καταπτϊςεων, 
αποκατάςταςθσ φκορϊν του οδοςτρϊματοσ κλπ ) ςτα οδικά τμιματα που κα ςυγκεκριμενοποιοφνται κατά 
περίπτωςθ από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία.  Ανάλογα με τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ, ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να μεριμνά για τθν αντικατάςταςθ του χειριςτι ςε τακτοφσ χρόνουσ,  ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
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ςχετικζσ διατάξεισ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάκοπθ απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ, εξαιρουμζνων μόνο 
των ολιγόλεπτων διακοπϊν, για τον εφοδιαςμό του  μθχανιματοσ με καφςιμα και  τθν αλλαγι ι ςυμπλιρωςθ 
λιπαντικϊν. 
 
Ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ και του χειριςτι του, για εκτζλεςθ εργαςιϊν ορίηεται αυτόσ που 
αρχίηει με τθν εντολι τθσ Υπθρεςίασ  και περατϊνεται μετά από άρςθ τθσ εντολισ τθσ Υπθρεςίασ.  
 
Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται : 
 

 θ ανά τακτά διαςτιματα με ευκφνθ του αναδόχου ι φςτερα από εντολι τθσ Υπθρεςίασ διενζργεια περιπολίασ 
ςτα τμιματα ευκφνθσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων και  

 θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αποχιονιςμοφ, άρςθσ καταπτϊςεων , αποκατάςταςθσ φκορϊν του οδοςτρϊματοσ, 
καταςκευισ φραγμάτων ανάςχεςθσ πλθμμφρασ, αποκατάςταςθσ αναχωμάτων ποταμϊν, διάνοιξθσ τάφρων για 
τθν αποφυγι πλθμμυρϊν και άρςθσ φερτϊν και κορμϊν δζντρων ςτισ κζςεισ γεφυρϊν κλπ. 

 
Στισ παραπάνω αναφερόμενεσ ωριαίεσ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά τα 
παρακάτω : 
 

 θ διάκεςθ ενόσ εργοδθγοφ – ςυντονιςτι για κάκε ςυνεργείο αποχιονιςμοφ και αλατοδιανομισ, κακαριςμοφ 
του οδοςτρϊματοσ (άρςθσ καταπτϊςεων, αποκατάςταςθσ φκορϊν του οδοςτρϊματοσ , καταςκευισ 
φραγμάτων ανάςχεςθσ πλθμμφρασ, αποκατάςταςθσ αναχωμάτων ποταμϊν, διάνοιξθσ τάφρων για τθν 
αποφυγι πλθμμυρϊν και άρςθσ φερτϊν και κορμϊν δζντρων ςτισ κζςεισ γεφυρϊν κλπ . 

 θ αμοιβι τυχόν αναμονισ κατά το χρόνο απαςχόλθςθσ από τθ ςτιγμι τθσ εντολισ, για εκτζλεςθ εργαςιϊν 
μζχρι τθ λιξθ αυτισ 

 οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε είδουσ βλάβθσ ι μθ 
ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςιϊν και κα οφείλονται ςε 
αμζλεια, απρονοθςία, μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των νομικϊν 
διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου 

 
Οι παραπάνω τιμζσ μονάδασ αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνων εργαςιϊν, οι οποίεσ κα εκτελεςκοφν ςτθν 
περιοχι των εργαςιϊν. 
 
Ο χρόνοσ παρουςίασ των οχθμάτων, μθχανθμάτων και προςωπικοφ ςτο χϊρο επζμβαςθσ ορίηεται ςε 30’ 
(τριάντα λεπτά τθσ ϊρασ) από τθ ςτιγμι ειδοποίθςθσ είτε εγγράφωσ , είτε τθλεφωνικισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
24ωρου και για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ, ςε οποιαδιποτε περιοχι ευκφνθσ των που ηθτθκεί από 
τουσ υπεφκυνουσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων  τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ .    
 
Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ϊςτε τα οχιματα και μθχανιματα ζργων και το προςωπικό να διακζτουν τισ 
απαραίτθτεσ κατά νόμο άδειεσ. 
 
Ο ανάδοχοσ  είναι υπεφκυνοσ να εφαρμόηει άμεςα τα μζτρα αςφαλείασ και υγιεινισ που προβλζπονται από τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ (Ν.1568/85, Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ.19/96, Ρ.Δ.294/88, Ρ.Δ.305/96, Ν.1396/83, Ρ.Δ.447/75, 
Ρ.Δ.778/80, Ρ.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Ρ.Δ.395/94, Ρ.Δ.396/94, Ρ.Δ.397/94, Ρ.Δ.399/94, Ρ.Δ.105/95, Ρ.Δ.77/93, 
Ρ.Δ. 212/06, Ρ.Δ.149/06) κακϊσ και για τθν αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου υλικοφ και ζμψυχου προςωπικοφ 
που κα χρθςιμοποιθκεί. 
 
Ο ανάδοχοσ είναι κατ’ αποκλειςτικότθτα υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα των οχθμάτων, μθχανθμάτων 
ζργων και προςωπικοφ. 
 
Μθ εκπλιρωςθ των ανωτζρω όρων κα αποτελεί λόγο λφςθσ τθσ ςυνεργαςίασ. 
 

ΑΔΑ: ΩΗ8Ρ7ΛΡ-ΞΒΝ





 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) είναι θ διατφπωςθ των γενικϊν και 
ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ πρόκειται να πραγματοποιθκεί θ ςφμβαςθ υπθρεςιϊν τθσ 
επικεφαλίδασ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ και των  λοιπϊν τευχϊν του 
πρόχειρου διαγωνιςμοφ, όπωσ αναλφονται και με τθ ςειρά ιςχφοσ που ορίηεται ςτθν Ρροκιρυξθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν αποχιονιςμοφ και αντιμετϊπιςθσ παγετοφ για τθν 
περίοδο 2018-2019 ςτο οδικό κφκλωμα Ρφλθ - Μεςοχϊρα αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ τθσ  Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Τρικάλων Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ειδικότερα ςτα  τμιματα  των οδϊν : 
 
Α. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

 Διαςταφρωςθ τθσ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ  με όρια Νομοφ Τρικάλων - Άρτασ. 
 
Β. ΡΩΤΕΥΟΝ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

 αρ.9 επαρχιακι οδό «Ρφλθ (διαςταφρωςθ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ) - Στουρναρζϊκα -  Βακφρεμμα - Μεςοχϊρα 
- διαςταφρωςθ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ».   

 
Γ. ΔΘΜΟΤΙΚΟΙ  ΟΔΟΙ. 

 Διαςταφρωςθ δρόμου Βακφρεμμα προσ Μεςοχϊρα - Μοςχόφυτο - Ρολυνζρι - Μυρόφυλλο - όρια Νομοφ 
Τρικάλων  - Άρτασ προσ Τετράκωμον. 

 Διαςταφρωςθ τθσ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ προσ Κορυφι - Νεράϊδα. 

 Διαςταφρωςθ τθσ αρ. 2 Επαρχιακισ Οδοφ προσ Αγ. Ρροκόπιο - Καλόγθροι - Βροντερό - Ελάτθ. 

 Διαςταφρωςθ τθσ αρ. 2 Επαρχιακισ Οδοφ προσ Ραλαιοκαρυά - Ρετροχϊρι - οπωτό. 

 Διαςταφρωςθ (Ρφλθ - Μεςοχϊρα) - Ραράμερο. 

 Εκνικι οδόσ Τρικάλων - Άρτασ προσ Αετό. 

 Εκνικι οδόσ Τρικάλων - Άρτασ προσ Ραχτοφρι. 

 Μοςχόφυτο - Ρολυνζρι προσ Βαλκάνο.  

 Εκνικι οδόσ Ρφλθσ – Μεςοχϊρασ προσ Λιβαδοχϊρι.  
 
και όπου αλλοφ κρίνει θ Υπθρεςία για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
 
ΑΡΘΡΟ  2°: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ-ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ. 
 
2.1 Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ θ ςχετικι 
ςφμβαςθ ςφμφωνα με το άρκρο 105 του Ν.4412/2016. 
 
2.2 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ  
αμοιβισ του αναδόχου για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ (χωρίσ το κονδφλιο του ΦΡΑ). Σε περίπτωςθ 
κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ καλισ  εκτζλεςθσ του ζργου, πρζπει να είναι κοινζσ 
υπζρ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ. 
 
2.2.1 Εάν ο Ανάδοχοσ, δεν προςζλκει μζςα ςτθν ταχκείςα προκεςμία με τθ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι 
καλισ εκτζλεςθσ τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με το άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 
 
2.2.2 Εάν θ εγγυθτικι επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία 
από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τθν επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 
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Εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ με τθ διαδικαςία που προβλζπει το 
άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ  3°: ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ. 
 
3.1 Τα μθχανιματα κα είναι διακζςιμα ςτα τμιματα που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι, 
προκειμζνου να είναι αποτελεςματικι θ επζμβαςθ τουσ, κατά τθν διάρκεια του αποχιονιςμοφ, ςτθν 
επικράτεια τθσ ΡΕ Τρικάλων. Συγκεκριμζνα ορίηεται θ παρακάτω ζδρα: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
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Μερικό ςφνολο 
μθχανθμάτων ανά ζδρα 

1 Στουρναρζϊκα 1 1 1 2 5 

 

Μερικό ςφνολο 
μθχανθμάτων ανά 

κατθγορία 
μθχανιματοσ 

1 1 1 2 5 

 
Οι  εργαςίεσ εκτελοφνται  με τα εξισ μθχανιματα :  
 

 Ζνασ (1) Εκςκαφζασ – Φορτωτισ τφπου JCB. 

 Ζνασ (1) Ιςοπεδωτιρασ μζχρι 150 HP.  

 Ζνασ (1) Φορτωτισ κάτω των 4 m3. 

 Δυο (2) Λεπίδεσ Αποχιονιςμοφ - Αλατοδιανομισ. 
 
3.2 Το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων, με Απόφαςι του ορίηει επιτροπι ελζγχου μθχανθμάτων, θ οποία 
εξουςιοδοτείται για τον ζλεγχο όλων των μθχανθμάτων που διατίκενται με τθν παροφςα ςφμβαςθ, τα οποία 
κα είναι διακζςιμα από τον Ανάδοχο ςτισ ζδρεσ που αναφζρονται ζωσ το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τον παραπάνω πίνακα μθχανθμάτων. 
 
Τα μθχανιματα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 
 
Εάν κάποιο μθχάνθμα, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δεν διατεκεί κακόλου ςτθν αντίςτοιχθ ζδρα ι 
διατεκεί αλλά δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο ανάδοχοσ δεν φροντίςει για τθ 
ςυμμόρφωςθ του μθχανιματοσ ι αντικατάςταςι του, μετά από ζλεγχο τθσ επιτροπισ ελζγχου 
μθχανθμάτων και τθ ρθτι - ζγγραφθ εντολι που δόκθκε ςτον ανάδοχο από το Τ.Σ.Ε. (ζδρασ), κα επιβλθκεί 
ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα ίςθ με το άκροιςμα τθσ αξίασ των αντίςτοιχων ωρϊν λειτουργίασ του 
ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ οι οποίεσ υπολογίηονται ωσ το γινόμενο των: 1) του ποςοςτοφ ( αρικμόσ 
μθχανθμάτων εφαρμογισ τθσ ριτρασ επί του ςυνόλου των μθχανθμάτων τθσ ζδρασ που παρζχουν τθν ίδια 
υπθρεςία) με 2) το ςφνολο των υλοποιθκειςϊν ωρϊν λειτουργίασ κατά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ, από όλα τα 
μθχανιματα τθσ ζδρασ ( ομοειδοφσ εργαςίασ) και 3) τθσ τιμισ μονάδοσ / ϊρα του μθχανιματοσ κατά τθν 
προςφορά. 
 
Εάν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται θ άμεςθ αντικατάςταςθ μθχανιματοσ του ζργου  εξαιτίασ 
βλάβθσ ι άλλου κωλφματοσ, αυτό μπορεί να γίνει, μετά τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ προσ το Τ.Σ.Ε. 
αναφερόμενθσ ςτουσ λόγουσ και θ οποία κα ςυνοδεφεται από τθν άδεια κυκλοφορίασ του νζου 
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μθχανιματοσ, το Ιδιωτικό Συμφωνθτικό μίςκωςθσ (εάν πρόκειται για μθ ιδιόκτθτο μθχάνθμα), μαηί με 
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι: 
 
α) το νζο μθχάνθμα πλθρεί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του αρχικοφ μθχανιματοσ και είναι ιςοδφναμό του 
 
β) το ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα κα απαςχολθκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτον αποχιονιςμό του Οδικοφ Δικτφου 
αρμοδιότθτασ ΡΕ Μαγνθςίασ, ζωσ το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ 
 
γ) κα υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ επιτροπισ ελζγχου μθχανθμάτων, όπωσ το αρχικό μθχάνθμα που 
αντικακιςτά και 
 
δ) δεν είναι μιςκωμζνο ςε άλλο πάροχο υπθρεςιϊν αποχιονιςμοφ ι ςε άλλθ υπθρεςία, που εκτελεί 
αποχιονιςμό κατά τθν ίδια χειμερινι περίοδο. 
 
Οι  άδειεσ  κυκλοφορίασ  των  μθχανθμάτων  που  αφοροφν  τον  αποχιονιςμό  κα  αναγράφουν  τα ςτοιχεία 
που τα χαρακτθρίηουν αυτά ωσ αποχιονιςτικά. 
 
Σε περίπτωςθ που ο ςυγκεκριμζνοσ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ, θ παρ. 3.2. του 
τρζχοντοσ άρκρου κα ιςχφςει και ςε περίπτωςθ διαγωνιςμοφ με διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ κατά τθν 
οποία κα ιςχφςουν τα ίδια τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, εκτόσ των όρων του για τουσ οποίουσ κα 
εγκρικοφν οι νζοι όροι διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ  4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται ςε (Δϊδεκα) 1 2  μινεσ. Ωσ εναρκτιρια θμζρα 
τθσ ςφμβαςθσ κεωρείται θ θμζρα που κα οριςτεί ειδικά ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό. 
 
ΑΡΘΡΟ  5° : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

 Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο κακθμερινά με ευκφνθ του 
αναδόχου το οποίο περιζρχεται ςτο Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων των ςυμβάςεων υπθρεςιϊν 
αργότερο ζωσ τθν μεκεπόμενθ από τθν θμζρα ςτθν οποία αναφζρεται. Στο θμερολόγιο 
καταγράφονται απαραίτθτα τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, τα 
χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα κακϊσ και τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν αποχιονιςμοφ ι 
αλατοδιανομισ. 

 

 Το θμερολόγιο υπογράφεται από τουσ υπευκφνουσ ςυντονιςμοφ εργαςιϊν αποχιονιςμοφ περιόδου 2017 - 
2018, όπωσ αυτοί κα οριςτοφν με ςχετικι απόφαςθ από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν 
Ζργων. 

 

 Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθροφνται οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων. 
 

 Το θμερολόγιο και οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 
τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν. 

 

 Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου, που κα οριςτεί ζχοντασ 
υπόψθ τα θμερολόγια, κα ςυντάςςει τισ ςχετικζσ αναλυτικζσ καταςτάςεισ παραλαβισ ωρϊν  εργαςίασ 
μθχανθμάτων και τα αντίςτοιχα πρωτόκολλα παραλαβισ ωρϊν εργαςίασ μθχανθμάτων . 
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ΑΡΘΡΟ  6°: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 
 
6.1.1 Θ παροφςα ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ ΣΑΕΡ 517 
 
6.1.2 Ο ανάδοχοσ για τθν πλθρωμι του κα ςυντάςςει πιςτοποίθςθ εργαςιϊν θ οποία κα βαςίηεται ςτισ 
ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων ςφμφωνα με τθν προςφορά του. Θ πιςτοποίθςθ κα ςυνοδεφεται από 
ςχετικά ζγγραφα που αφοροφν τισ ϊρεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων. Θ πιςτοποίθςθ κα ςυνοδεφεται από τα 
ςχετικά τιμολόγια . 
 
Θ πλθρωμι του οικονομικοφ ανταλλάγματοσ παροχισ υπθρεςιϊν κα γίνεται ςε ΕURO και οι πιςτοποιιςεισ 
υπόκεινται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για παροχι υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ανζρχονται ςε οκτϊ τοισ 
εκατό (8%) του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
24 του Ν.2198/1994. 
 
6.2  Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν.  
 
Απαγορεφεται θ υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
διαμορφϊνεται με τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, με τθν επιφφλαξθ των διαλαμβανομζνων 
ςτθ Διακιρυξθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7° : ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
Θ διεφκυνςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται από  ζναν Συντονιςτι και ζνα υπεφκυνο (ζνασ για τθν ζδρα 
…………………………………………. )   που κα ορίςει ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ ΕΣΥ . Ο ανάδοχοσ κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να ορίςει τον παραπάνω ςυντονιςτι και τουσ υπεφκυνουσ. 
 
ΑΡΘΡΟ  8°:  ΒΛΑΒΕ ΣΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ-ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
8.1 Κατά τθν διάρκεια αποχιονιςμοφ και ςτθν περίπτωςθ  ακινθτοποίθςθσ  οποιουδιποτε  μθχανιματοσ 
(των ςχετικϊν άρκρων του τιμολογίου τθσ υπθρεςίασ (ΤΥ)), λόγω βλάβθσ, δεν κα καταβάλλεται 
αποηθμίωςθ (ωριαία υπολογιηόμενθ ςφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα του Τ.Υ.) και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
αποκαταςτιςει τθ βλάβθ άμεςα (ςε εφλογο μικρό χρονικό διάςτθμα) διαφορετικά να αντικαταςτιςει αυτό 
με άλλο αντίςτοιχο μθχάνθμα ςε πλιρθ λειτουργία. 
 
8.2  Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τα παραπάνω, κα επιβάλλεται ςε βάροσ του αναδόχου, κατόπιν 
Απόφαςθσ τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, ποινικι ριτρα ίςθ με τθν αξία τθσ εκάςτοτε εργαςίασ για το χρονικό 
διάςτθμα από τθ βλάβθ (ακινθτοποίθςθ ι αδυναμία πλιρουσ λειτουργίασ) του μθχανιματοσ μζχρι τθν πλιρθ 
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, πζραν τθσ μθ καταβολισ του ποςοφ το οποίο κα καταβαλλόταν ςτον Ανάδοχο 
ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν είχε ςταματιςει θ λειτουργία του μθχανιματοσ. Θ ςχετικι δαπάνθ κα 
εκπίπτει από τθν πρϊτθ πιςτοποίθςθ του Αναδόχου, που κα ςυνταχκεί μετά τθ ςχετικι απόφαςθ. 
 
8.3 Γενικά ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ των επί μζρουσ εργαςιϊν 
όπωσ κακορίηονται ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αδυναμία του Αναδόχου να 
ανταποκρικεί ςε υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του, κα καταλογίηονται ςε βάροσ του ποινικζσ  ριτρεσ κατά τα 
ανωτζρω αναφερόμενα και ςφμφωνα με τισ  ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν παροφςα ςφμβαςθ. 
 
8.4 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του ςε βακμό που να δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα ςτο πρόγραμμα 
αποχιονιςμοφ, κα εφαρμόηονται ςε βάροσ του οι ςχετικζσ με τθν ζκπτωςθ διατάξεισ (Ν.4412/2016). 
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ΑΡΘΡΟ 9°:  ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
9.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκιςει τισ οδθγίεσ του Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων τόςο 

για τισ ζδρεσ των μθχανθμάτων όςο και για τθν κίνθςθ των μθχανθμάτων του. 
9.2 Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ςφοδρισ κακοκαιρίασ, τα μθχανιματα μιασ ζδρασ του πίνακα του άρκρου 

3 , δεν επαρκοφν για τον αποχιονιςμό τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να ενιςχφςει τθν παραπάνω ζδρα, με μθχανιματα που κα μεταφζρει από τισ υπόλοιπεσ ζδρεσ του 
τμιματοσ που ανικουν, μετά από εντολι του τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων. 

9.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται  να ορίςει ζνα Συντονιςτι για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ και ζνα υπεφκυνο. 
Στουσ παραπάνω κα απευκφνονται όλεσ οι ςχετικζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να κοινοποιιςει ςτθν Υπθρεςία πλιρθ ςτοιχεία του ςυντονιςτι και των υπευκφνων 
(αρικμοφσ ςτακεροφ, κινθτοφ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτφπου (ΦΑΞ). Οι ςυγκεκριμζνοι πρζπει να 
εξαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ με τθν υπθρεςία. 

9.4 Θ ζναρξθ και το πζρασ των εργαςιϊν αποχιονιςμοφ κα γίνεται με γραπτι ι προφορικι εντολι του 
Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι οι χειριςτζσ των 
μθχανθμάτων, τα μθχανιματα, και ο ςυντονιςτισ του εκάςτοτε τμιματοσ, κα βρίςκονται το αργότερο 
ςε μιςι (0,50) ϊρα ςτισ ζδρεσ αποχιονιςμοφ, μετά από ςχετικι εντολι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

9.5 Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, οι χειριςτζσ των αποχιονιςτικϊν μθχανθμάτων κα πρζπει 
να κατζχουν κινθτά τθλζφωνα ςε 24ωρθ λειτουργία, οι αρικμοί των οποίων κα ζχουν γνωςτοποιθκεί 
ςτθν Υπθρεςία, ζγκαιρα, με μζριμνα του Αναδόχου (ςε παράρτθμα του ςχεδίου αποχιονιςμοφ). Ο 
ςυντονιςτισ , οι υπεφκυνοι των εδρϊν και οι χειριςτζσ υποχρεοφνται να απαντοφν ςτισ κλιςεισ τθσ 
Υπθρεςίασ και να ςυνεργάηονται με τουσ υπεφκυνουσ αποχιονιςμοφ υπαλλιλουσ του Τμιματοσ 
Συγκοινωνιακϊν Ζργων, δίνοντασ ςε κάκε περίπτωςθ ακριβείσ πλθροφορίεσ για τα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν και τθν κατάςταςθ των οδικϊν τμθμάτων. Αν διαπιςτωκεί οποιοδιποτε πρόβλθμα 
ςυνεργαςίασ ι παροχι ανακριβϊν ι ψευδϊν ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα 
να απαιτιςει τθν άμεςθ αντικατάςταςθ  του χειριςτι, κζτοντασ μζχρι τθν υλοποίθςθ τθσ το αντίςτοιχο 
μθχάνθμα ςε αργία (επιβολι ρθτρϊν, ςχετ.άρκρο 8 τθσ παροφςθσ), αλλά και κάκε άλλου υπαλλιλου 
του αναδόχου απαςχολουμζνου ςτθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ για ςχετικοφσ με τουσ 
προαναφερκζντεσ λόγουσ. 

9.6 Το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων διατθρεί το δικαίωμα, δια των εκπροςϊπων του (Ρροϊςταμζνου, 
Αναπλθρωτι του, Υπεφκυνων αποχιονιςμοφ κ.λ.π.), να πραγματοποιιςει αςκιςεισ ετοιμότθτασ, χωρίσ 
αποηθμίωςθ, για να διαπιςτϊςει τθν ετοιμότθτα των μθχανθμάτων και του προςωπικοφ του 
Αναδόχου. Κατά τθν διάρκεια τθσ άςκθςθσ ετοιμότθτασ εάν διαπιςτωκεί βλάβθ ι απουςία 
μθχανθμάτων κα ιςχφουν τα παραπάνω ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςθσ. 

9.7 Το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων (Τ.Σ.Ε.) διατθρεί το δικαίωμα, να τοποκετιςει ςε κάκε  μθχάνθμα 
απαραίτθτο εξοπλιςμό (εξαρτιματα με υλικά ςφνδεςθσ επί του οχιματοσ, όπωσ GPS κλπ), για τθν 
παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του ςτόλου των μθχανθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν. Τα 
πλθροφοριακά ςτοιχεία των εξαρτθμάτων αυτϊν, κατάλλθλα επεξεργαςμζνα από το Τ.Σ.Ε., κα 
λθφκοφν υπόψιν ςτθν εξακρίβωςθ και αποτίμθςθ ςτοιχείων που αναγράφονται ςτο θμερολόγιο του 
αναδόχου. Θ εγκατάςταςθ των εξαρτθμάτων, θ επεξεργαςία δεδομζνων, θ ςυντιρθςθ και θ 
απεγκατάςταςθ αυτϊν, βαρφνουν οικονομικά τον Ανάδοχο. Οποιαδιποτε κακόβουλθ χριςθ ι 
επζμβαςθ επί των εξαρτθμάτων αυτϊν, κακϊσ και ςτα υλικά εγκατάςταςισ και ςφνδεςθσ με το 
μθχάνθμα, από τουσ χειριςτζσ των παρόχων, βαρφνει οικονομικά, για ενδεχόμενεσ δαπάνεσ που κα 
προκφψουν, τον Ανάδοχο. 

9.8 Θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων ( Δ.Τ.Ε. Ζδρασ ) κα φροντίςει για τθ χοριγθςθ ειδικισ άδειασ 
διζλευςθσ ςτο Εκνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τθσ, ςυνολικισ, για όλα τα μθχανιματα για τα οποία 
αυτι απαιτείται, εφόςον διατεκοφν ςτισ υπθρεςίεσ τθσ τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ζγγραφα που 
απαιτοφνται για τα εν λόγω οχιματα. 

Για τθν επίβλεψθ και τον ςυντονιςμό τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, ζχουν υπολογιςκεί και ςυμπεριλθφκεί ανθγμζνεσ 
ςτισ τιμζσ μονάδοσ των άρκρων του Τιμολογίου Υπθρεςίασ, οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν διάκεςι  
από μζρουσ του Αναδόχου κατάλλθλου οχιματοσ. Συγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςε 
ςυνεχι βάςθ ζνα (1) κατάλλθλο όχθμα, για τισ μεταβάςεισ επί τόπου τθσ υπθρεςίασ, του προςωπικοφ  τθσ 
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Δ/νςασ Υπθρεςίασ (επιβλζπων, βοθκοί, κ.λ.π.) καλφπτοντασ όλεσ τισ δαπάνεσ του κάκε είδουσ (καφςιμα, 
λιπαντικά, επιςκευζσ, ςυντθριςεισ, μικτι αςφάλιςθ κ.λ.π.), όλο το χρονικό διάςτθμα, από τθν ζναρξθ τθσ 
ςφμβαςθσ μζχρι τθν περαίωςι τθσ. 

9.10 Δεν οφείλεται ςτον Ανάδοχο καμία αποηθμίωςθ για οποιοδιποτε ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 
πικανόν να μθν εκτελεςτεί, εάν αυτό είναι αποτζλεςμα ευνοϊκϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. 

9.11 Θ Υπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα, ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ, να χρθςιμοποιεί τα μθχανιματα τθσ 
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων (ζδρασ)/Ρ.Ε.Μ.Σ. για τον αποχιονιςμό όποτε και όπου κρίνει απαραίτθτο, 
γεγονόσ το οποίο οφείλει να αποδζχεται ο Ανάδοχοσ. 

9.12 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςτισ 
εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, θ Δ.Τ.Ε/Ρ.Ε.Μ.Σ δφναται, πζρα από τθν επιβολι των κυρϊςεων, να προβαίνει 
ςε αποχιονιςμό με μιςκωμζνα μθχανιματα ςτισ περιοχζσ δράςεισ που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ 
του Αναδόχου για τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων αναγκϊν του αποχιονιςμοφ. 

9.13 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςε υποχρεϊςεισ του,  με  
ευκφνθ  του,  κα     καταλογίηονται  ςε  βάροσ  του  ποινικζσ  ριτρεσ  κατά  τα  ανωτζρω αναφερόμενα. 

9.14 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του ςε βακμό που να δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα ςτο 
πρόγραμμα αποχιονιςμοφ, κα εφαρμόηονται ςε βάροσ του οι ςχετικζσ με τθν ζκπτωςθ διατάξεισ 
(άρκρο 203 του Ν.4412/2016). 

9.15 Ρζραν των προαναφερομζνων περί ποινικϊν ρθτρϊν και ζκπτωςθσ του αναδόχου, επιςθμαίνεται 
ιδιαιτζρωσ ότι ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για τυχόν ατφχθμα ι διακοπι τθσ 
κυκλοφορίασ που μπορεί να προκλθκεί από τθ μθ τιρθςθ των ανωτζρω ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων. 

 
ΑΡΘΡΟ  10° : ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΧΩΡΟΤ 
 
Κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και μετά τθν περαίωςθ τθσ και πάντωσ πριν από τθν 
παραλαβι, ο Aνάδοχοσ υποχρεοφται να απομακρφνει από τουσ κάκε φφςθσ άχρθςτα υλικά που 
προιλκαν από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και να προβεί ςτο πλιρθ κακαριςμό των χϊρων χωρίσ 
ιδιαίτερθ αποηθμίωςι του. 
 
ΑΡΘΡΟ  11° : ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΟΔΟΤ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΟΚΩ κ.λ.π. 
 
Γενικά κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να λθφκοφν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μζτρα 
(απαραίτθτα διαγράμματα, επιςθμάνςεισ εκ των προτζρων διαφόρων κζςεων κ.α.) με δικζσ του δαπάνεσ για 
τθν αποφυγι οποιωνδιποτε ηθμιϊν ςτα ςτοιχεία τθσ οδοφ όπωσ τάπθτασ κυκλοφορίασ, αρμοί γεφυρϊν-
αρμοκάλυπτρα, πινακίδεσ, ςτθκαία αςφαλείασ, μάτια γάτασ, εγκαταςτάςεισ ΟΚΩ και ςτισ παρακείμενεσ 
ιδιωτικζσ καταςκευζσ κλπ., για τα οποία ο ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ. 
 
Ιδιαίτερα για τθν προςταςία του τάπθτα κυκλοφορίασ, των ανακλαςτιρων οδοςτρϊματοσ (ματιϊν γάτασ) 
και των αρμοκαλφπτρων γεφυρϊν, απαιτείται για τισ αποχιονιςτικζσ λεπίδεσ εξοπλιςμόσ παράκαμψθσ 
εμποδίων (ελαςτικόσ ι με ελατιρια). 
 
Γενικά, οποιαδιποτε ηθμιά θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια του αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 
αυτόσ τθ ςφμβαςθ ι ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του, βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο ο 
οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ολόκλθρθ τθν δαπάνθ επανορκϊςεωσ τθσ ηθμιάσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12°:  ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ-ΗΜΑΝΗ 
 
Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε τροχαίο ατφχθμα ι ηθμία ςτθ 
κζςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ 
από τον ίδιο είτε από τουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
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Ακόμθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και τθν 
παροχι πρϊτων βοθκειϊν για το εργατοχπαλλθλικό του προςωπικό. 
 
Πλα τα μθχανιματα που κα απαςχολθκοφν ςτον αποχιονιςμό κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα, να ζχουν 
πλθρωμζνα τα τζλθ χριςθσ – κυκλοφορίασ και οι χειριςτζσ να ζχουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα 
(άδεια χειριςτοφ κ.λ.π) και να είναι αςφαλιςμζνοι ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. Τθν ευκφνθ 
τιρθςθσ των παραπάνω φζρει πλιρωσ ο ανάδοχοσ . 
 
ΑΡΘΡΟ 13° : ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 
13.1. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, προχποτίκεται ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ 
των δυςχερειϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και είναι απόλυτα  ενιμεροσ  των  ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ αυτισ 
από κάκε πλευρά, όπωσ και των ενδεχομζνων δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, από οποιοδιποτε λόγο 
και ότι ζχει λάβει υπόψθ του, ότι δεν κα του αναγνωριςτεί καμία απαίτθςθ ςχετικι με αποηθμίωςθ, 
κατά οποιοδιποτε τρόπο, λόγω των ςυνκθκϊν, των κακυςτεριςεων, των δυςχερειϊν κάκε είδουσ και 
τζλοσ ότι ζχει μελετιςει, με το ςκοπό να ςυμμορφωκεί και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ που αποτελοφν, 
μαηί με αυτι τθν ΕΣΥ, τθ βάςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
13.2. Ο οριςμόσ του Συντονιςτι κακϊσ και των υπευκφνων από τον ανάδοχο, δεν απαλλάςςει τον 
Ανάδοχο των ευκυνϊν του, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παροφςα ΕΣΥ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 
 
13.3 Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, ςτθν κζςθ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν οφειλόμενεσ ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των  αναγκαίων  μζτρων αςφαλείασ. 
 

 
 

Τρίκαλα, 08.08.2018 
 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 
Θ Ρροϊςταμζνθ Τ.Σ.Ε.  

Ρ.Ε. Τρικάλων 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Θ Ρροϊςταμζνθ Δ.Τ.Ε. 

Ρ.Ε. Τρικάλων 

   

Ακ. Τρίγκασ 
Ρολ. Μθχ. με  Αϋ β 

Βας.  Ταμπακιϊτθ 
Τοπ. Μθχ. με  Αϋ β 

Ευκ. Καραγιάννθ 
Ρολ. Μθχ. με  Αϋ β 
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ΜΕΡΟ Β. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
 

 
 
Α. χζδιο φμβαςθσ  
Β. Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ  
Γ. Τπόδειγμα Εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ   
Δ.ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ  ΤΠΕΤΘΤΝΗ  ΔΗΛΩΗ   (TEΤΔ)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A’ 
 
 

 ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ        
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 ΤΜΒΑΗ  
 ζργου :  

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΜΟΙ - ΑΡΗ ΚΑΣΑΠΣΩΕΩΝ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΠΤΛΗ - ΜΕΟΧΩΡΑ  2018» 

Ποςοφ 65.000,00  €  ( ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%) 
 

 
Στα  Τρίκαλα,  ςιμερα τθν ………………………..… θμζρα ………………………..….. του μθνόσ ……………………… του ζτουσ 
2018, μεταξφ των:  
 
1) Τθσ εδρεφουςασ ςτα  Τρίκαλα, Βαςιλείου  Τςιτςάνθ  31, Περιφερειακισ Ενότθτασ Σρικάλων - Περιφζρειασ 

Θεςςαλίασ, με ΑΦΜ 997844846 ΔΟΤ Α’ Λάριςασ, νομίμωσ εκπροςωποφμενθσ από τον Αντιπεριφερειάρχθ 
τθσ  Ρ.Ε. Τρικάλων  κ. Μιχαλάκθ  Χριςτο (εφεξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι») και 
 

2) Τθσ εταιρείασ …………………………. με τθν επωνυμία «………….………..», νομίμωσ εκπροςωποφμενθσ από 
…………………………, που εδρεφει ςτ.. ………….. (……………….), με ΑΦΜ ………….. ΔΟΥ …………., (εφεξισ ο 
«Ανάδοχοσ») 

 
και ζχοντασ υπόψθ 

1. του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ ιςχφει, 

2. του N.4071/2012 (ΦΕΚ 87 Αϋ11.04.2012) «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν 
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2008/50/ΕΚ», 

3. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) « Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων και κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο « 
Ρρόγραμμα Διαφγεια »και άλλεσ διατάξεισ, 

4. του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει με τθν προςκικθ του Ν.3801/04.09.2009 
(ΦΕΚ A’ 163) Άρκρο 46 «Ρλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ», 

5. του Ν.4024/2011, άρκρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των ςχετικϊν εγκυκλίων & αποφάςεων που 
εκδόκθκαν κατ εξουςιοδότθςθ αυτισ περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικισ οργάνων τθσ διοίκθςθσ, 

6. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ, 

7. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

8. του Ρ.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/ Α /27-12-2010) Οργανιςμόσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ , 
9. Το άρκρο 4 του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», 
10. του Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194/22.11.2010 « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ », όπωσ 

τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», 
11. το με αρ. πρωτ.  2974/115282 πρωτογενζσ αίτθμα το οποίο  καταχωρικθκε  ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Συμβάςεων  (ΚΘΜΔΘΣ) με μοναδικό αρικμό ΑΔΑΜ 18REQ003216004 το οποίο εγκρίκθκε με το 
αρικμ. πρωτ.1094 /11-06-2018 Απόφαςθ του  Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ και  καταχωρικθκε ςτο   
Κεντρικό  Θλεκτρονικό Μθτρϊο  Συμβάςεων  (ΚΘΜΔΘΣ) με μοναδικό αρικμό ΑΔΑΜ  18REQ003235206   

12. Τθν αρικμ. 1304/2018 (Ρρακτικό 24ο/12-07-2018, ΑΔΑ:7XBP7Λ-ΘΦΗ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ με  τθν  οποία  εγκρίκθκε  θ  διενζργεια  ςυνοπτικοφ  διαγωνιςμοφ  
προμικειασ Χρωμάτων διαγράμμιςθσ οδϊν για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ  Ρ.Ε. Τρικάλων, 

13. Τισ  ανάγκεσ για αδιάλειπτθ  και  αςφαλι  διζλευςθ  των  οχθμάτων  από  το  Εκνικό  και Επαρχιακό  Οδικό  
δίκτυο  του Νομοφ  Τρικάλων κατά  τισ  περιόδουσ  με  χαμθλζσ  κερμοκραςίεσ, παγετό  ι  χιόνι. 

14. Τα πρακτικά διενζργειασ, αξιολόγθςθσ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ. 

15. Τθν με αρικμό ……………… (Ρρακτικό ………………….2018) (ΑΔΑ: ………………….) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ περί κατακφρωςθσ …… 
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16.  Τθν Αρικμ. ..................../…………………… Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ποςοφ ………. 
που κατζκεςε ο ανάδοχοσ πριν από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ. 

ςυνομολογοφν, ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται τα εξισ: 
 
ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν αποχιονιςμοφ και αντιμετϊπιςθσ παγετοφ για τθν 
περίοδο 2018-2019 ςτο οδικό κφκλωμα Ρφλθ - Μεςοχϊρα αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ τθσ  Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ Τρικάλων Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ειδικότερα ςτα  τμιματα  των οδϊν : 
 
Α. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

 Διαςταφρωςθ τθσ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ  με όρια Νομοφ Τρικάλων - Άρτασ. 
 
Β. ΡΩΤΕΥΟΝ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

 αρ.9 επαρχιακι οδό «Ρφλθ (διαςταφρωςθ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ) - Στουρναρζϊκα -  Βακφρεμμα - Μεςοχϊρα 
- διαςταφρωςθ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ».   

 
Γ. ΔΘΜΟΤΙΚΟΙ  ΟΔΟΙ. 

 Διαςταφρωςθ δρόμου Βακφρεμμα προσ Μεςοχϊρα - Μοςχόφυτο - Ρολυνζρι - Μυρόφυλλο - όρια Νομοφ 
Τρικάλων  - Άρτασ προσ Τετράκωμον. 

 Διαςταφρωςθ τθσ Ε.Ο. Τρικάλων  - Άρτασ προσ Κορυφι - Νεράϊδα. 

 Διαςταφρωςθ τθσ αρ. 2 Επαρχιακισ Οδοφ προσ Αγ. Ρροκόπιο - Καλόγθροι - Βροντερό - Ελάτθ. 

 Διαςταφρωςθ τθσ αρ. 2 Επαρχιακισ Οδοφ προσ Ραλαιοκαρυά - Ρετροχϊρι - οπωτό. 

 Διαςταφρωςθ (Ρφλθ - Μεςοχϊρα) - Ραράμερο. 

 Εκνικι οδόσ Τρικάλων - Άρτασ προσ Αετό. 

 Εκνικι οδόσ Τρικάλων - Άρτασ προσ Ραχτοφρι. 

 Μοςχόφυτο - Ρολυνζρι προσ Βαλκάνο.  

 Εκνικι οδόσ Ρφλθσ – Μεςοχϊρασ προσ Λιβαδοχϊρι.  
 
και όπου αλλοφ κρίνει θ Υπθρεςία για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
 
ΑΡΘΡΟ  2°: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ-ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ. 
 
2.3 Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ θ ςχετικι 
ςφμβαςθ ςφμφωνα με το άρκρο 105 του Ν.4412/2016. 
 
2.4 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ  
αμοιβισ του αναδόχου για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ (χωρίσ το κονδφλιο του ΦΡΑ). Σε περίπτωςθ 
κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ καλισ  εκτζλεςθσ του ζργου, πρζπει να είναι κοινζσ 
υπζρ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ. 
 
2.4.1 Εάν ο Ανάδοχοσ, δεν προςζλκει μζςα ςτθν ταχκείςα προκεςμία με τθ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι 
καλισ εκτζλεςθσ τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με το άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 
 
2.4.2 Εάν θ εγγυθτικι επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία 
από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τθν επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 

 
Εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ με τθ διαδικαςία που προβλζπει το 
άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ  3°: ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ. 
 
3.3 Τα μθχανιματα κα είναι διακζςιμα ςτα τμιματα που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι, 
προκειμζνου να είναι αποτελεςματικι θ επζμβαςθ τουσ, κατά τθν διάρκεια του αποχιονιςμοφ, ςτθν 
επικράτεια τθσ ΡΕ Τρικάλων. Συγκεκριμζνα κα ορίηονται οι εξισ ζδρεσ: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
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Μερικό ςφνολο 
μθχανθμάτων ανά ζδρα 

1 Στουρναρζϊκα 1 1 1 2 5 

 

Μερικό ςφνολο 
μθχανθμάτων ανά 

κατθγορία 
μθχανιματοσ 

1 1 1 2 5 

 
Οι  εργαςίεσ εκτελοφνται  με τα εξισ μθχανιματα :  
 

 Ζνασ (1) Εκςκαφζασ – Φορτωτισ τφπου JCB. 

 Ζνασ (1) Ιςοπεδωτιρασ μζχρι 150 HP.  

 Ζνασ (1) Φορτωτισ κάτω των 4 m3. 

 Δυο (2) Λεπίδεσ Αποχιονιςμοφ - Αλατοδιανομισ. 
 
3.4 Το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων, με Απόφαςι του ορίηει επιτροπι ελζγχου μθχανθμάτων, θ οποία 
εξουςιοδοτείται για τον ζλεγχο όλων των μθχανθμάτων που διατίκενται με τθν παροφςα ςφμβαςθ, τα οποία 
κα είναι διακζςιμα από τον Ανάδοχο ςτισ ζδρεσ που αναφζρονται ζωσ το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τον παραπάνω πίνακα μθχανθμάτων. 
 
Τα μθχανιματα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 
 
Εάν κάποιο μθχάνθμα, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δεν διατεκεί κακόλου ςτθν αντίςτοιχθ ζδρα ι 
διατεκεί αλλά δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο ανάδοχοσ δεν φροντίςει για τθ 
ςυμμόρφωςθ του μθχανιματοσ ι αντικατάςταςι του, μετά από ζλεγχο τθσ επιτροπισ ελζγχου 
μθχανθμάτων και τθ ρθτι - ζγγραφθ εντολι που δόκθκε ςτον ανάδοχο από το Τ.Σ.Ε. (ζδρασ), κα επιβλθκεί 
ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα ίςθ με το άκροιςμα τθσ αξίασ των αντίςτοιχων ωρϊν λειτουργίασ του 
ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ οι οποίεσ υπολογίηονται ωσ το γινόμενο των: 1) του ποςοςτοφ ( αρικμόσ 
μθχανθμάτων εφαρμογισ τθσ ριτρασ επί του ςυνόλου των μθχανθμάτων τθσ ζδρασ που παρζχουν τθν ίδια 
υπθρεςία) με 2) το ςφνολο των υλοποιθκειςϊν ωρϊν λειτουργίασ κατά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ, από όλα τα 
μθχανιματα τθσ ζδρασ (ομοειδοφσ εργαςίασ) και 3) τθσ τιμισ μονάδοσ / ϊρα του μθχανιματοσ κατά τθν 
προςφορά. 
 
Εάν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται θ άμεςθ αντικατάςταςθ μθχανιματοσ του ζργου  εξαιτίασ 
βλάβθσ ι άλλου κωλφματοσ, αυτό μπορεί να γίνει, μετά τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ προσ το Τ.Σ.Ε. 
αναφερόμενθσ ςτουσ λόγουσ και θ οποία κα ςυνοδεφεται από τθν άδεια κυκλοφορίασ του νζου 
μθχανιματοσ, το Ιδιωτικό Συμφωνθτικό μίςκωςθσ (εάν πρόκειται για μθ ιδιόκτθτο μθχάνθμα), μαηί με 
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι: 
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α) το νζο μθχάνθμα πλθρεί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του αρχικοφ μθχανιματοσ και είναι ιςοδφναμό του 
 
β) το ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα κα απαςχολθκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτον αποχιονιςμό του Οδικοφ Δικτφου 
αρμοδιότθτασ ΡΕ Τρικάλων, ζωσ το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ 
 
γ) κα υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ επιτροπισ ελζγχου μθχανθμάτων, όπωσ το αρχικό μθχάνθμα που 
αντικακιςτά και 
 
δ) δεν είναι μιςκωμζνο ςε άλλο πάροχο υπθρεςιϊν αποχιονιςμοφ ι ςε άλλθ υπθρεςία, που εκτελεί 
αποχιονιςμό κατά τθν ίδια χειμερινι περίοδο. 
 
Οι  άδειεσ  κυκλοφορίασ  των  μθχανθμάτων  που  αφοροφν  τον  αποχιονιςμό  κα  αναγράφουν  τα ςτοιχεία 
που τα χαρακτθρίηουν αυτά ωσ αποχιονιςτικά. 
 
Σε περίπτωςθ που ο ςυγκεκριμζνοσ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ, θ παρ. 3.2. του 
τρζχοντοσ άρκρου κα ιςχφςει και ςε περίπτωςθ διαγωνιςμοφ με διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ κατά τθν 
οποία κα ιςχφςουν τα ίδια τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, εκτόσ των όρων του για τουσ οποίουσ κα 
εγκρικοφν οι νζοι όροι διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ  4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται ςε (Δϊδεκα) 1 2  μινεσ. Ωσ εναρκτιρια θμζρα 
τθσ ςφμβαςθσ κεωρείται θ θμζρα που κα οριςτεί ειδικά ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό. 
 
ΑΡΘΡΟ  5° : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

 Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο κακθμερινά με ευκφνθ του 
αναδόχου το οποίο περιζρχεται ςτο Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων των ςυμβάςεων υπθρεςιϊν 
αργότερο ζωσ τθν μεκεπόμενθ από τθν θμζρα ςτθν οποία αναφζρεται. Στο θμερολόγιο 
καταγράφονται απαραίτθτα τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, τα 
χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα κακϊσ και τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν αποχιονιςμοφ ι 
αλατοδιανομισ. 

 

 Το θμερολόγιο υπογράφεται από τουσ υπευκφνουσ ςυντονιςμοφ εργαςιϊν αποχιονιςμοφ περιόδου 2017 - 
2018, όπωσ αυτοί κα οριςτοφν με ςχετικι απόφαςθ από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν 
Ζργων. 

 

 Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθροφνται οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων. 
 

 Το θμερολόγιο και οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 
τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν. 

 

 Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου, που κα οριςτεί ζχοντασ 
υπόψθ τα θμερολόγια, κα ςυντάςςει τισ ςχετικζσ αναλυτικζσ καταςτάςεισ παραλαβισ ωρϊν  εργαςίασ 
μθχανθμάτων και τα αντίςτοιχα πρωτόκολλα παραλαβισ ωρϊν εργαςίασ μθχανθμάτων . 

 
ΑΡΘΡΟ  6°: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 
 
6.1.3 Θ παροφςα ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ ΣΑΕΡ 517 
 
6.1.4 Ο ανάδοχοσ για τθν πλθρωμι του κα ςυντάςςει πιςτοποίθςθ εργαςιϊν θ οποία κα βαςίηεται ςτισ 
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ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων ςφμφωνα με τθν προςφορά του. Θ πιςτοποίθςθ κα ςυνοδεφεται από 
ςχετικά ζγγραφα που αφοροφν τισ ϊρεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων. Θ πιςτοποίθςθ κα ςυνοδεφεται από τα 
ςχετικά τιμολόγια . 
 
Θ πλθρωμι του οικονομικοφ ανταλλάγματοσ παροχισ υπθρεςιϊν κα γίνεται ςε ΕURO και οι πιςτοποιιςεισ 
υπόκεινται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για παροχι υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ανζρχονται ςε οκτϊ τοισ 
εκατό (8%) του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
24 του Ν.2198/1994. 
 
6.2  Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν.  
 
Απαγορεφεται θ υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
διαμορφϊνεται με τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, με τθν επιφφλαξθ των διαλαμβανομζνων 
ςτθ Διακιρυξθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7° : ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
Θ διεφκυνςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται από  ζναν Συντονιςτι και ζνα υπεφκυνουσ (ζνασ για τθν ζδρα 
…………………………………………. )   που κα ορίςει ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ ΕΣΥ . Ο ανάδοχοσ κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να ορίςει τον παραπάνω ςυντονιςτι και τουσ υπεφκυνουσ. 
 
ΑΡΘΡΟ  8°:  ΒΛΑΒΕ ΣΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ-ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
8.1 Κατά τθν διάρκεια αποχιονιςμοφ και ςτθν περίπτωςθ  ακινθτοποίθςθσ  οποιουδιποτε  μθχανιματοσ 
(των ςχετικϊν άρκρων του τιμολογίου τθσ υπθρεςίασ (ΤΥ)), λόγω βλάβθσ, δεν κα καταβάλλεται 
αποηθμίωςθ (ωριαία υπολογιηόμενθ ςφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα του Τ.Υ.) και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
αποκαταςτιςει τθ βλάβθ άμεςα (ςε εφλογο μικρό χρονικό διάςτθμα) διαφορετικά να αντικαταςτιςει αυτό 
με άλλο αντίςτοιχο μθχάνθμα ςε πλιρθ λειτουργία. 
 
8.5  Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τα παραπάνω, κα επιβάλλεται ςε βάροσ του αναδόχου, κατόπιν 
Απόφαςθσ τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, ποινικι ριτρα ίςθ με τθν αξία τθσ εκάςτοτε εργαςίασ για το χρονικό 
διάςτθμα από τθ βλάβθ (ακινθτοποίθςθ ι αδυναμία πλιρουσ λειτουργίασ) του μθχανιματοσ μζχρι τθν πλιρθ 
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, πζραν τθσ μθ καταβολισ του ποςοφ το οποίο κα καταβαλλόταν ςτον Ανάδοχο 
ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν είχε ςταματιςει θ λειτουργία του μθχανιματοσ. Θ ςχετικι δαπάνθ κα 
εκπίπτει από τθν πρϊτθ πιςτοποίθςθ του Αναδόχου, που κα ςυνταχκεί μετά τθ ςχετικι απόφαςθ. 
 
8.6 Γενικά ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ των επί μζρουσ εργαςιϊν 
όπωσ κακορίηονται ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αδυναμία του Αναδόχου να 
ανταποκρικεί ςε υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του, κα καταλογίηονται ςε βάροσ του ποινικζσ  ριτρεσ κατά τα 
ανωτζρω αναφερόμενα και ςφμφωνα με τισ  ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν παροφςα ςφμβαςθ. 
 
8.7 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του ςε βακμό που να δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα ςτο πρόγραμμα 
αποχιονιςμοφ, κα εφαρμόηονται ςε βάροσ του οι ςχετικζσ με τθν ζκπτωςθ διατάξεισ (Ν.4412/2016). 
 
ΑΡΘΡΟ 9°:  ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
9.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκιςει τισ οδθγίεσ του Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων τόςο 

για τισ ζδρεσ των μθχανθμάτων όςο και για τθν κίνθςθ των μθχανθμάτων του. 
9.2 Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ςφοδρισ κακοκαιρίασ, τα μθχανιματα μιασ ζδρασ του πίνακα του άρκρου 

3 , δεν επαρκοφν για τον αποχιονιςμό τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να ενιςχφςει τθν παραπάνω ζδρα, με μθχανιματα που κα μεταφζρει από τισ υπόλοιπεσ ζδρεσ του 
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τμιματοσ που ανικουν, μετά από εντολι του τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων. 
9.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται  να ορίςει ζνα Συντονιςτι για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ και δφο υπεφκυνουσ 

(ζνασ για ζδρεσ Χάνια-Χορεφτρα και ζνασ για ζδρεσ Αλμυρό-Κανάλια). Στουσ παραπάνω κα 
απευκφνονται όλεσ οι ςχετικζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κοινοποιιςει 
ςτθν Υπθρεςία πλιρθ ςτοιχεία του ςυντονιςτι και των υπευκφνων (αρικμοφσ ςτακεροφ, κινθτοφ 
τθλεφϊνου και τθλεομοιοτφπου (ΦΑΞ). Οι ςυγκεκριμζνοι πρζπει να εξαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα 
απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ με τθν υπθρεςία. 

9.4 Θ ζναρξθ και το πζρασ των εργαςιϊν αποχιονιςμοφ κα γίνεται με γραπτι ι προφορικι εντολι του 
Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι οι χειριςτζσ των 
μθχανθμάτων, τα μθχανιματα, και ο ςυντονιςτισ του εκάςτοτε τμιματοσ, κα βρίςκονται το αργότερο 
ςε μιςι (0,50) ϊρα ςτισ ζδρεσ αποχιονιςμοφ, μετά από ςχετικι εντολι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

9.5 Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, οι χειριςτζσ των αποχιονιςτικϊν μθχανθμάτων κα πρζπει 
να κατζχουν κινθτά τθλζφωνα ςε 24ωρθ λειτουργία, οι αρικμοί των οποίων κα ζχουν γνωςτοποιθκεί 
ςτθν Υπθρεςία, ζγκαιρα, με μζριμνα του Αναδόχου (ςε παράρτθμα του ςχεδίου αποχιονιςμοφ). Ο 
ςυντονιςτισ , οι υπεφκυνοι των εδρϊν και οι χειριςτζσ υποχρεοφνται να απαντοφν ςτισ κλιςεισ τθσ 
Υπθρεςίασ και να ςυνεργάηονται με τουσ υπεφκυνουσ αποχιονιςμοφ υπαλλιλουσ του Τμιματοσ 
Συγκοινωνιακϊν Ζργων, δίνοντασ ςε κάκε περίπτωςθ ακριβείσ πλθροφορίεσ για τα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν και τθν κατάςταςθ των οδικϊν τμθμάτων. Αν διαπιςτωκεί οποιοδιποτε πρόβλθμα 
ςυνεργαςίασ ι παροχι ανακριβϊν ι ψευδϊν ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα 
να απαιτιςει τθν άμεςθ αντικατάςταςθ  του χειριςτι, κζτοντασ μζχρι τθν υλοποίθςθ τθσ το αντίςτοιχο 
μθχάνθμα ςε αργία (επιβολι ρθτρϊν, ςχετ.άρκρο 8 τθσ παροφςθσ), αλλά και κάκε άλλου υπαλλιλου 
του αναδόχου απαςχολουμζνου ςτθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ για ςχετικοφσ με τουσ 
προαναφερκζντεσ λόγουσ. 

9.6 Το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων διατθρεί το δικαίωμα, δια των εκπροςϊπων του (Ρροϊςταμζνου, 
Αναπλθρωτι του, Υπεφκυνων αποχιονιςμοφ κ.λ.π.), να πραγματοποιιςει αςκιςεισ ετοιμότθτασ, χωρίσ 
αποηθμίωςθ, για να διαπιςτϊςει τθν ετοιμότθτα των μθχανθμάτων και του προςωπικοφ του 
Αναδόχου. Κατά τθν διάρκεια τθσ άςκθςθσ ετοιμότθτασ εάν διαπιςτωκεί βλάβθ ι απουςία 
μθχανθμάτων κα ιςχφουν τα παραπάνω ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςθσ. 

9.7 Το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων (Τ.Σ.Ε.) διατθρεί το δικαίωμα, να τοποκετιςει ςε κάκε  μθχάνθμα 
απαραίτθτο εξοπλιςμό (εξαρτιματα με υλικά ςφνδεςθσ επί του οχιματοσ, όπωσ GPS κλπ), για τθν 
παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του ςτόλου των μθχανθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν. Τα 
πλθροφοριακά ςτοιχεία των εξαρτθμάτων αυτϊν, κατάλλθλα επεξεργαςμζνα από το Τ.Σ.Ε., κα 
λθφκοφν υπόψιν ςτθν εξακρίβωςθ και αποτίμθςθ ςτοιχείων που αναγράφονται ςτο θμερολόγιο του 
αναδόχου. Θ εγκατάςταςθ των εξαρτθμάτων, θ επεξεργαςία δεδομζνων, θ ςυντιρθςθ και θ 
απεγκατάςταςθ αυτϊν, βαρφνουν οικονομικά τον Ανάδοχο. Οποιαδιποτε κακόβουλθ χριςθ ι 
επζμβαςθ επί των εξαρτθμάτων αυτϊν, κακϊσ και ςτα υλικά εγκατάςταςισ και ςφνδεςθσ με το 
μθχάνθμα, από τουσ χειριςτζσ των παρόχων, βαρφνει οικονομικά, για ενδεχόμενεσ δαπάνεσ που κα 
προκφψουν, τον Ανάδοχο. 

9.8 Θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων ( Δ.Τ.Ε. Ζδρασ ) κα φροντίςει για τθ χοριγθςθ ειδικισ άδειασ 
διζλευςθσ ςτο Εκνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότθτάσ τθσ, ςυνολικισ, για όλα τα μθχανιματα για τα οποία 
αυτι απαιτείται, εφόςον διατεκοφν ςτισ υπθρεςίεσ τθσ τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ζγγραφα που 
απαιτοφνται για τα εν λόγω οχιματα. 

Για τθν επίβλεψθ και τον ςυντονιςμό τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, ζχουν υπολογιςκεί και ςυμπεριλθφκεί ανθγμζνεσ 
ςτισ τιμζσ μονάδοσ των άρκρων του Τιμολογίου Υπθρεςίασ, οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν διάκεςι  
από μζρουσ του Αναδόχου κατάλλθλου οχιματοσ. Συγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςε 
ςυνεχι βάςθ ζνα (1) κατάλλθλο όχθμα, για τισ μεταβάςεισ επί τόπου τθσ υπθρεςίασ, του προςωπικοφ  τθσ 
Δ/νςασ Υπθρεςίασ (επιβλζπων, βοθκοί, κ.λ.π.) καλφπτοντασ όλεσ τισ δαπάνεσ του κάκε είδουσ (καφςιμα, 
λιπαντικά, επιςκευζσ, ςυντθριςεισ, μικτι αςφάλιςθ κ.λ.π.), όλο το χρονικό διάςτθμα, από τθν ζναρξθ τθσ 
ςφμβαςθσ μζχρι τθν περαίωςι τθσ. 

9.10 Δεν οφείλεται ςτον Ανάδοχο καμία αποηθμίωςθ για οποιοδιποτε ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 
πικανόν να μθν εκτελεςτεί, εάν αυτό είναι αποτζλεςμα ευνοϊκϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. 

9.11 Θ Υπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα, ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ, να χρθςιμοποιεί τα μθχανιματα τθσ 
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Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων (ζδρασ)/Ρ.Ε.Μ.Σ. για τον αποχιονιςμό όποτε και όπου κρίνει απαραίτθτο, 
γεγονόσ το οποίο οφείλει να αποδζχεται ο Ανάδοχοσ. 

9.12 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςτισ 
εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, θ Δ.Τ.Ε/Ρ.Ε.Μ.Σ δφναται, πζρα από τθν επιβολι των κυρϊςεων, να προβαίνει 
ςε αποχιονιςμό με μιςκωμζνα μθχανιματα ςτισ περιοχζσ δράςεισ που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ 
του Αναδόχου για τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων αναγκϊν του αποχιονιςμοφ. 

9.13 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςε υποχρεϊςεισ του,  με  
ευκφνθ  του,  κα     καταλογίηονται  ςε  βάροσ  του  ποινικζσ  ριτρεσ  κατά  τα  ανωτζρω αναφερόμενα. 

9.14 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του ςε βακμό που να δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα ςτο 
πρόγραμμα αποχιονιςμοφ, κα εφαρμόηονται ςε βάροσ του οι ςχετικζσ με τθν ζκπτωςθ διατάξεισ 
(άρκρο 203 του Ν.4412/2016). 

9.15 Ρζραν των προαναφερομζνων περί ποινικϊν ρθτρϊν και ζκπτωςθσ του αναδόχου, επιςθμαίνεται 
ιδιαιτζρωσ ότι ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για τυχόν ατφχθμα ι διακοπι τθσ 
κυκλοφορίασ που μπορεί να προκλθκεί από τθ μθ τιρθςθ των ανωτζρω ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων. 

 
ΑΡΘΡΟ  10° : ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΧΩΡΟΤ 
 
Κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και μετά τθν περαίωςθ τθσ και πάντωσ πριν από τθν 
παραλαβι, ο Aνάδοχοσ υποχρεοφται να απομακρφνει από τουσ κάκε φφςθσ άχρθςτα υλικά που 
προιλκαν από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και να προβεί ςτο πλιρθ κακαριςμό των χϊρων χωρίσ 
ιδιαίτερθ αποηθμίωςι του. 
 
ΑΡΘΡΟ  11° : ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΟΔΟΤ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΟΚΩ κ.λ.π. 
 
Γενικά κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να λθφκοφν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μζτρα 
(απαραίτθτα διαγράμματα, επιςθμάνςεισ εκ των προτζρων διαφόρων κζςεων κ.α.) με δικζσ του δαπάνεσ για 
τθν αποφυγι οποιωνδιποτε ηθμιϊν ςτα ςτοιχεία τθσ οδοφ όπωσ τάπθτασ κυκλοφορίασ, αρμοί γεφυρϊν-
αρμοκάλυπτρα, πινακίδεσ, ςτθκαία αςφαλείασ, μάτια γάτασ, εγκαταςτάςεισ ΟΚΩ και ςτισ παρακείμενεσ 
ιδιωτικζσ καταςκευζσ κλπ., για τα οποία ο ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ. 
 
Ιδιαίτερα για τθν προςταςία του τάπθτα κυκλοφορίασ, των ανακλαςτιρων οδοςτρϊματοσ (ματιϊν γάτασ) 
και των αρμοκαλφπτρων γεφυρϊν, απαιτείται για τισ αποχιονιςτικζσ λεπίδεσ εξοπλιςμόσ παράκαμψθσ 
εμποδίων (ελαςτικόσ ι με ελατιρια). 
 
Γενικά, οποιαδιποτε ηθμιά θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια του αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 
αυτόσ τθ ςφμβαςθ ι ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του, βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο ο 
οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ολόκλθρθ τθν δαπάνθ επανορκϊςεωσ τθσ ηθμιάσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12°:  ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ-ΗΜΑΝΗ 
 
Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε τροχαίο ατφχθμα ι ηθμία ςτθ 
κζςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ 
από τον ίδιο είτε από τουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Ακόμθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και τθν 
παροχι πρϊτων βοθκειϊν για το εργατοχπαλλθλικό του προςωπικό. 
 
Πλα τα μθχανιματα που κα απαςχολθκοφν ςτον αποχιονιςμό κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα, να ζχουν 
πλθρωμζνα τα τζλθ χριςθσ – κυκλοφορίασ και οι χειριςτζσ να ζχουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα 
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(άδεια χειριςτοφ κ.λ.π) και να είναι αςφαλιςμζνοι ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. Τθν ευκφνθ 
τιρθςθσ των παραπάνω φζρει πλιρωσ ο ανάδοχοσ . 
 
ΑΡΘΡΟ 13° : ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 
13.3. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, προχποτίκεται ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ 
των δυςχερειϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και είναι απόλυτα  ενιμεροσ  των  ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ αυτισ 
από κάκε πλευρά, όπωσ και των ενδεχομζνων δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, από οποιοδιποτε λόγο 
και ότι ζχει λάβει υπόψθ του, ότι δεν κα του αναγνωριςτεί καμία απαίτθςθ ςχετικι με αποηθμίωςθ, 
κατά οποιοδιποτε τρόπο, λόγω των ςυνκθκϊν, των κακυςτεριςεων, των δυςχερειϊν κάκε είδουσ και 
τζλοσ ότι ζχει μελετιςει, με το ςκοπό να ςυμμορφωκεί και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ που αποτελοφν, 
μαηί με αυτι τθν ΕΣΥ, τθ βάςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
13.4. Ο οριςμόσ του Συντονιςτι κακϊσ και των υπευκφνων από τον ανάδοχο, δεν απαλλάςςει τον 
Ανάδοχο των ευκυνϊν του, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παροφςα ΕΣΥ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 
 
13.4 Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, ςτθν κζςθ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν οφειλόμενεσ ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των  αναγκαίων  μζτρων αςφαλείασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
 
Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, τουσ όρουσ τθσ με αρικμό ………………../2018 
Διακιρυξθσ, και  ςυμπλθρωματικά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 
Αρμόδια δικαςτιρια για τθ ςφμβαςθ είναι αυτά των Τρικάλων. 
Θ ςφμβαςθ αυτι ςυντάχκθκε και υπογράφτθκε ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα. 
 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 
Ο ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 
 
 

• ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                   Σρίκαλα ,  ….08.2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: ……………          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ . 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  65.000,00  € ςυμπεριλαμβανομζνου  του  Φ.Π.Α. 24% 
 
υνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ τθσ υπθρεςίασ «Αποκατάςταςθ βατότθτασ - αποχιονιςμοί - άρςθ καταπτϊςεων με 
ΙΧ μθχανιματα οδικοφ δικτφου Πφλθ - Μεςοχϊρα  2018» 
 
CPV: 90620000-9  

 
ΕΝΣΤΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Του : ………………………………………………………………………………………………………………………..…  
Ζδρα : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ρροςφζρουμε :  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΑΙΘΜ. 

ΤΙΜ/ΓΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝ/ΔΟΣ 

ΕΚΡΤΩΣΘ 
(%) ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ 

ΜΟΝ/ΔΟΣ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕΙΚΘ ΟΛΙΚΘ 

1 
Ιςοπεδωτιρασ μζχρι 150 
HP 

Α-1.1 Ώρεσ 200 55,00 
 

  

2 Φορτωτισ κάτω των 4 m
3
. Α-1.5 Ώρεσ 137 70,00    

3 
Εκςκαφζασ – Φορτωτισ 
τφπου JCB 

Α-1.8 Ώρεσ 245 45,00 
 

  

4 
Λεπίδα αποχιονιςμοφ - 
αλατοδιανομζα  (με 
χοριγθςθ αλατιοφ) 

Α-1.9 Ώρεσ 245 85,00 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ :  

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  

ΔΑΡΑΝΘ Φ.Ρ.Α. (24%) :  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ :  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ME ΦΡΑ:     …………………………………………………………………………….                                                                        

 
        ……..……….. ,  …. / … / 2018 

                           
Ο 

                                               
Προςφζρων 

 
      
                                                                  ( Υπογραφι    και    Σφραγίδα )    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
 
 
 
 
 

 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ 

ΑΔΑ: ΩΗ8Ρ7ΛΡ-ΞΒΝ





 

 

Τπόδειγμα  - Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ φμβαςθσ 
 
ΕΚΔΟΣΗ....................................................................... 
Ημερομθνία ζκδοςθσ................................................... 
Ρροσ: Τθν Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ – Ρεριφερειακι Ενότθτα Τρικάλων 
Βαςιλείου Τςιτςάνθ 31 – Τρίκαλα – Τ.Κ. 42132 
ΑΦΜ: 997844846 Α’ Δ.Ο.Υ. Λάριςασ 
 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 
 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, υπζρ  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) .................................................., ΑΦΜ:...................... 

(διεφκυνςθ) ..........................................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ....................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ....................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ....................... 
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αντικείμενο 
(ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο τθσ διακιρυξθσ) …………………..................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ 
(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) ……………..…… ςυνολικισ αξίασ (χωρίσ τον ΦΠΑ) 
………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 
διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ). 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου.  
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΗ8Ρ7ΛΡ-ΞΒΝ





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 
 
 

 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΣΤΠΟ  ΤΠΕΤΘΤΝΗ  ΔΗΛΩΗ   (TEΤΔ) 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ – ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 80678 – Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Σρικάλων 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΣΙΣΑΝΗ 31 – ΣΡΙΚΑΛΑ - 42132 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ακ. ΣΡΙΓΚΑ   
- Τθλζφωνο: 24313 - 51517 
- Θλ. ταχυδρομείο: techerg.trik@thessaly.gov.gr , a.trigas@thessaly.gov.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.thessaly.gov.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): «Αποκατάςταςθ βατότθτασ - αποχιονιςμοί - άρςθ καταπτϊςεων με ΙΧ μθχανιματα 
οδικοφ δικτφου Πφλθ - Μεςοχϊρα  2018» (CPV: 90620000-9 υπθρεςίεσ εκχιονιςμοφ) 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ 
παροχι υπθρεςιϊν αποχιονιςμοφ και αντιμετϊπιςθσ παγετοφ για τθν περίοδο 2018-2019 ςτο 
οδικό δίκτυο Ρφλθ - Μεςοχϊρα αρμοδιότθτασ ςυντιρθςθσ τθσ  Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 
Τρικάλων Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ.  
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[   + Ναι *    + Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*  + Ναι *  + Πχι *  + Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *    + Ναι *    + Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *    + Ναι *    + Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*    + Ναι *     + Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτθxi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*       + Ναι *          + Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xix; 

*     + Ναι     *    + Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*      + Ναι *       + Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*     + Ναι    *          + Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ  
τισ περιςτάςεισxxvi  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*          + Ναι          *         + Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

[] Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*     + Ναι      *      + Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*       + Ναι        *       + Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxix; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*        + Ναι        *       + Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχών εταιρειών που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*     + Ναι         *       + Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

δθλϊνει ότι:  
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του 
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*      + Ναι       *      + Πχι 

 
Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 
 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ 
με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxiv. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

ΑΔΑ: ΩΗ8Ρ7ΛΡ-ΞΒΝ





 

 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην 

ζχλνιν απηψλ 
ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

 Ποιύ κηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 10 εργαδοκέλοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 2 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

 Μηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 50 εργαδοκέλοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 10 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

 Μεζαίες επητεηρήζεης: επητεηρήζεης ποσ δελ είλαη ούηε ποιύ κηθρές ούηε κηθρές θαη νη νπνίεο απαζτοιούλ ιηγόηεροσς 

από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ και/ή ην 

ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43 εθαηοκκύρηα εσρώ. 
iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v
 Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' 

εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο 

πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
viii

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
ix

 Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
x
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύπυζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ποινικού δικαίος για ηη διαθθοπά και ηος Ππόζθεηος ζ΄ αςηήν 

Ππυηοκόλλος» (αθοπά ζε  πποζθήκη καθόζον ζηο ν. Άπθπο 73 παπ. 1 β αναθέπεηαι η κείμενη νομοθεζία). 
xi

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπυζη ηηρ Σύµβαζηρ 

ζσεηικά µε ηην πποζηαζία ηυν οικονοµικών ζςµθεπόνηυν ηυν Εςπυπαφκών Κοινοηήηυν και ηυν ζςναθών µε αςηήν 

Ππυηοκόλλυν. 
xii

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή 

ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiii

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Ππόλητη και καηαζηολή ηηρ νομιμοποίηζηρ εζόδυν από εγκλημαηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ και ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ και άλλερ διαηάξειρ”. 
xiv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Ππόλητη και καηαπολέμηζη ηηρ εμποπίαρ 

ανθπώπυν και πποζηαζία ηυν θςμάηυν αςηήρ και άλλερ διαηάξειρ.". 
xv

 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
xvi

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xvii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ 

ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
xx

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
xxi

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
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xxii

 Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 

πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
xxiii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxiv

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
xxv

 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxvi

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxvii

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ 

άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxviii

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxix

 Πξβι άξζξν 48. 
xxx

  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxi

 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 

79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
xxxii

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από ορηζκέλα θράηε κέιε 

οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο Παράρηεκα ασηό. 
xxxiii

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xxxiv

 Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (διαδικηςακή διεύθςνζη, 

απσή ή θοπέα έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία αναθοπάρ ηυν εγγπάθυν) πος παπέσοςν ηη δςναηόηηηα ζηην αναθέηοςζα απσή ή ζηον 

αναθέηονηα θοπέα να ηο ππάξει. Όπος απαιηείηαι, ηα ζηοισεία αςηά ππέπει να ζςνοδεύονηαι από ηη ζσεηική ζςγκαηάθεζη για ηην 

εν λόγυ ππόζβαζη.  
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