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«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ – 
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προϋπολογισμού  60.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ . 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  60.000,00  € 
Συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 24% 
 
Συνοπτικός  Διαγωνισμός της υπηρεσίας 
Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί με 
ΙΧ μηχανήματα οδικού δικτύου  Μοσχόφυτο 
– Πολυνέρι – Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – 
Γκολφάρι – όρια νομού 2021 
 
CPV: 90620000-9 

    

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις: 
 

1. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 

2. Του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ», 

3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

4. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν. 3801/04.09.2009 
(ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης», 

5. Το Ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-
1999), όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 

6. Το Ν. 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α. ,ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Το Ν. 3043/2002 (Ευθύνη του πωλητή για  πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων 

ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ 
192/Α/21-8-2002). 

8. Το Ν. 3419/2005 “Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” 
(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις” (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το Ν. 3979/2011 “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

11. Το Ν. 4013/2011  - περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 





12. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις”  (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε  και 
ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως  
τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 

14. Το Ν.4270/2014  “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο  λογιστικό και άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

15. Το Π.Δ. 28/2015  “Κωδικοποίηση διατάξεων για  την πρόσβαση σε  δημόσια έγγραφα και στοιχεία” (ΦΕΚ 
34/Α/23-03-2015). 

16. Το Π.Δ.113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,  ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

18. Το Ν.4782/2021 (Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

19. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων. 
20.  Του Ν.4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 

εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικής οργάνων της διοίκησης, 
21. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις), 
22. Το Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/ Α /27-12-2010, Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας ) , 
23. Το  Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 
24. Το με αρ. πρωτ.: 186983/20-5-2021 πρωτογενές αίτημα το οποίο  καταχωρήθηκε  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008636730 2021-05-20 το οποίο 
εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ.: 190874/21-05-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και 
καταχωρήθηκε στο   Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 
21REQ008645610 2021-05-23    

25. Την αριθμ. 650/2021 (Πρακτικό 18ο/25-05-2021, ΑΔΑ: 9ΔΔ97ΛΡ-ΑΡΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού  υπηρεσίας για 
την Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί με ΙΧ μηχανήματα οδικού δικτύου Μοσχόφυτο – Πολυνέρι – 
Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια νομού 2021. 

26. Τις ανάγκες για αδιάλειπτη  και  ασφαλή  διέλευση  των  οχημάτων  από  το  Εθνικό  και Επαρχιακό  Οδικό  
δίκτυο  του Νομού  Τρικάλων. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές,  για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ – 
ΠΟΛΥΝΕΡΙ – ΒΑΛΚΑΝΟ – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ – ΓΚΟΛΦΑΡΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 2021» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 60.000,00 € (ΕΞΗΝΤΑ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) . 
 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις  του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,  και  συγκεκριμένα   
του έργου  με   2018ΕΠ51700001 της ΣΑΕΠ517 και τίτλο : 
 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».  
 
Υποέργο 74: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ – ΠΟΛΥΝΕΡΙ – ΒΑΛΚΑΝΟ – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ – ΓΚΟΛΦΑΡΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 2021»  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, την               
13/7/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο κτίριο της  Περιφερειακής  Ενότητας  Τρικάλων, επί της οδού 
Βασιλείου Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132 , Τρίκαλα. 
 





Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως  την Τρίτη 13η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. ή να 
αποστείλουν ταχυδρομικώς τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο 
Γραμματείας της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της  Π.Ε. Τρικάλων, επί της οδού Βασιλείου Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132, 
Τρίκαλα, στο γραφείο 211,  2ος όροφος. Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται 
υπόψη. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.  Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
έγκαιρα στην Γραμματεία  της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων, επιστρέφονται και αυτές στους 
προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς σε οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς τους για 
μικρότερο διάστημα. 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο της  υπό  προμήθεια  
ποσότητα (ολική προσφορά). 
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  
Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο 
διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας 
σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των 
όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης 
της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ 
αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και 
υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
 
Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  
1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην διαδρομή : Εφημερίδα της 
Υπηρεσίας - Διακηρύξεις - Προκηρύξεις). 
3. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή.  
 
Το ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα 
της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε. 
Τρικάλων. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 
παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
2. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  
3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
5.  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  (TEΥΔ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

http://www.thessaly.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/




ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
1.1 Ορισμοί - Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού -  Διευκρινίσεις επί όρων διακήρυξης 
 

Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας 
την προμήθεια των ειδών που προβλέπονται από την 
παρούσα. 

Αναθέτουσα αρχή: Αναθέτουσα Αρχή στο κείμενο της παρούσης και της 
σύμβασης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της  
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό είναι η 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι 
Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί με ΙΧ 
μηχανήματα οδικού κυκλώματος Ασπροποτάμου  2021, 
τα χαρακτηριστικά του οποίου αναγράφονται στα 
Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσης. 

 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση 
του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή: 
 

Α) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην διαδρομή Εφημερίδα της 
Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / Προκηρύξεις) και την οποία θα πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι, ώστε να 
καθίστανται εγκαίρως ενήμεροι για τυχόν πληροφορίες ή Διευκρινήσεις. 

 
Β) Από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας Διακήρυξης, μπορούν να ζητηθούν εγγράφως από την Αναθέτουσα 
αρχή, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης 
http://www.thessaly.gov.gr, (στην διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / Προκηρύξεις) το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  
 
1.2 Δικαίωμα συμμετοχής 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 
αυτών, εγκατεστημένα: 
 
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 
2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016 (Α΄147), όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 1.3 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» της παρούσας. 
 
Λόγοι αποκλεισμού: 
 

http://www.thessaly.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/




Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 
οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου (1.3.2) (παρ. 6 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται 
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις 
περιπτώσεις της παραγράφου (1.3.3) (παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
 
1.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 
 
(1.3.1) Το Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  που  είναι  συνημμένο  στην  παρούσα 
Διακήρυξη,  συμπληρωμένο και  υπογεγραμμένο . 

 

(1.3.2) Τα Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου,  

 
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων 

καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του 

τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 
iv. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το 
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή 
Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 
συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

 
(1.3.3) Εγγραφή στο Μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) (Πρόσκληση αρ. πρωτ 
141/6475/18.01.2017) (ΑΔΑ: Ω51Ι7ΛΡ-Ε9Ξ) οχημάτων, μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από χιονοπτώσεις, καταπτώσεις , πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και τις μεταγενέστερες αυτής. 
 

(1.3.4) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
είναι οι οικονομικοί φορείς κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) 
ολοκληρωμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούσαν εργασίες αποκατάστασης βατότητας λόγω 
ακραίων καιρικών συνθηκών και εκτάκτων καταστάσεων, (χιονοπτώσεων, παγετού) του οδικού δικτυού 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων.    
 

(1.3.5) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο 
τους. 
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 
 
 
 





1.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, 
μετά την σχετική ειδοποίησή του τα παρακάτω έγγραφα-δικαιολογητικά: 
 
(1.4.1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης έως και τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.3.2 περίπτωση Ι και ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά α) στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
β) τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), γ) στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και δ) σε κάθε 
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 
 
(1.4.2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη του όσο για το απασχολούμενο σε 
αυτόν προσωπικό.  
 
(1.4.3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για 
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ,έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Ειδικότερα: α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, β) Οι 
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, γ) Οι εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό και δ) Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 
θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτές προσωπικό (δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
τους). 
 
(1.4.4) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος  ως  προς  τις φορολογικές  υποχρεώσεις  του. 
 
(1.4.5) Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη υποβολή επιπρόσθετων 
δικαιολογητικών (στα πλαίσια του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α΄147)), τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω 
και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την 
Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
 
(1.4.6) Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
(1.4.7) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά 1.4.1 έως 1.4.4, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
 
 
 
 





1.5 Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η  13η Ιουλίου 2021 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 10:00 
π.μ., στο Γραφείο 211, του Διοικητηρίου της ΠΕ Τρικάλων (Γραμματεία  Δ/νσης Τεχνικών Έργων, 2ος όροφος, 
43132, Τρίκαλα). 
 
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη. Όσες 
προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι και την 10:00 π.μ. την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως 
 
Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή αποκλεισμού], με εξαίρεση τυχόν 
επισυναπτομένων προσπέκτ, τα οποία μπορεί να είναι  εκτός  από  την Ελληνική,  μόνο  στην Αγγλική. 
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς που θα πρέπει να φέρει τις 
ενδείξεις: 
 

Τα στοιχεία του αποστολέα: 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΚ, ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX, E-MAIL. 
 
Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 
Τ.Κ.: 421 32, ΤΡΙΚΑΛΑ 
 
Την ένδειξη: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ – 
ΠΟΛΥΝΕΡΙ – ΒΑΛΚΑΝΟ – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ – ΓΚΟΛΦΑΡΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 2021»  
 
Την ένδειξη: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :   13 / 7 / 2021 

 
 ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 
 Μέσα  στο  κυρίως  Φάκελο  θα υπάρχουν τέσσερις (4) σφραγισμένοι – επί  ποινή  αποκλεισμού  φάκελοι : 
 
1.- Φάκελοι Δικαιολογητικών  Συμμετοχής - Πρωτότυπα   και  Αντίγραφα  των  ζητούμενων στην  παράγραφο  1.3 
( 2 φάκελοι ) ,  οι οποίοι θα φέρουν πλέον των ενδείξεων του κυρίως φακέλου που αναφέρονται ανωτέρω και 
την εξής: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
 
2.- Φάκελοι  Οικονομικής  Προσφοράς – Πρωτότυπο και αντίγραφο ( 2 φάκελοι )  , οι οποίοι θα φέρουν πλέον 
των ενδείξεων του κυρίως φακέλου που αναφέρονται ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που 
θα περιέχει  το  έντυπο οικονομικής προσφοράς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον  διαγωνιζόμενο.  
 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 
υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της διακήρυξης. Μη αποδοχή όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς 
μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, όταν θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού. 





 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον 
τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική προσφορά) που έχουν 
υποβάλει.  
 
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως 
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. (Άρθρο 42 του Ν.4782/2021 (Α΄36)). 
 
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο), φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
1.6 Προϋπολογισμός - Προσφερόμενη Τιμή - Κριτήριο κατακύρωσης 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Ο Διαγωνισμός αφορά στην υπηρεσία  Αποκατάστασης  βατότητας - αποχιονισμοί με ΙΧ 
μηχανήματα οδικού δικτύου  Μοσχόφυτο – Πολυνέρι – Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια νομού 2021, 
συνολικού ποσού 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%). 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και αναλυτικές. 
 
Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 
 
Α)  βάσει τιμής   
 
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας  ύστερα 
από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ . Με την προσφορά, η τιμή δίνεται  σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτό αναγράφεται 
στο «Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος Β. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 
 

 Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  
απαράδεκτη,  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής  . 
 

 Υποψήφιος Ανάδοχος σε κάθε είδος, θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης. 





 

 Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο Μειοδότης, κατόπιν της αξιολόγησης της πληρότητας και εγκυρότητας των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από τη 
διακήρυξη δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην 
αμέσως χαμηλότερη τιμή. 
 

 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή 
του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη έως 30% ή μικρότερη έως 
50% ποσότητα (άρθρο 104 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
 
1.7 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού 
 
(1.7.1) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αρ. 650/2021, Πρακτικό 18ο/25-05-2021, 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας / ΑΔΑ : 9ΔΔ97ΛΡ-ΑΡΒ), στις  13/7/2021 και ώρα 
10:00, στο Διοικητήριο  της  Περιφερειακής  Ενότητα Τρικάλων- Βασιλείου Τσιτσάνη 31, 42132, Τρίκαλα, 2ος 
όροφος), στο γραφείο 227.  
Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
(1.7.2)  Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 
μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. Η υποβολή μόνο μίας 
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 
σύμβασης. 
Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο και τον φάκελο των δικαιολογητικών και 
μονογράφει τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές μονογράφονται αλλά δεν 
αποσφραγίζονται. Στη συνέχεια γίνετε ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής.  
Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, για εκείνους που πληρούν τα 
δικαιολογητικά της §1.3, προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή των οικονομικών προσφορών και στην 
ανακοίνωση των τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
(1.7.3) Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις προσφορές, χωρίς να 
επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής 
αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
(1.7.4) Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή 
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 
ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 
Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 





Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η 
απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών 
και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 
 
1.8 Ενστάσεις 
 
(1.8.1) Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016 (Α΄147), ως εξής: 
• κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα 
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
• Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής και εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή η οποία και αποφασίζει, μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
(1.8.2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την 
υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
(1.8.3) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή. 
(1.8.4) Οι ενστάσεις κοινοποιούνται από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο 
αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής. 
 
1.9 Εγγυήσεις - Υπογραφή Σύμβασης  
 
(1.9.1) Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός  Φ.Π.Α.. 
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφής της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μήνες μετά τη λήξη της 
σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ και να περιέχει όλους τους όρους του.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και εκπίπτει για ολόκληρο το ποσό ή για μέρος, υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
υλικών/εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου (άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
Οι υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 
 
(1.9.2) Υπογραφή Σύμβασης 
 
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 





Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του έργου, καθώς και τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. 
Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
 
Υπόδειγμα Σύμβασης με τα βασικά της στοιχεία επισυνάπτεται στην παρούσα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΡΟΣ Β. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάση τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
 
1.10  Παρακολούθηση της σύμβασης  
 
1.10.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία και θα εισηγείται  στο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  
 
1.10.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. 
 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 
υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
 
1.10.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 
παραλαβής. 
 
1.11  Διάρκεια σύμβασης   
 
1.11.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  
 
1.11.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 
τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα 
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και το 
άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 





 
1.12 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021, και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα I & II της παρούσας.  
 
Η παραλαβή θα στηρίζεται σε αναλυτικές καταστάσεις παραλαβής ωρών  εργασίας μηχανημάτων και των 
αντίστοιχών πρωτοκόλλων παραλαβής ωρών εργασίας μηχανημάτων, τα οποία θα συντάξει και θα θεωρήσει το 
Τμήμα Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε. Τρικάλων σύμφωνα με την ΕΙΔΙΚΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 
 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 
 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 
του Ν.4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων .  
 
1.13  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση   
 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
1.14 Αναπροσαρμογή τιμής   
 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμών μονάδος από τις οποίες προέκυψε η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης. 





 
(1.14.1) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις : 
 
-Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού της 
αξίας τους. 
-Κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,06% επί του συνολικού καθαρού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. (Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/15.09.2011 
(ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό της κράτησης 
παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό). 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της παρούσας συμμορφώνονται 
με τα νέα δεδομένα. 
 
Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει  την  Π.Ε. Τρικάλων  της  Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Τα έξοδα μεταφοράς  επιβαρύνουν  τον  ανάδοχο. 
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
1.15 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 
 
(1.15.1) Ο ανάδοχος του έργου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της Σύμβασης. 
 
(1.15.2) Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια 
Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
(1.15.3) Δεν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 
στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 
Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα 
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) & Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η παρακολούθηση της Σύμβασης θα γίνει από το Τμήμα Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων. Η διαχείριση της σύμβασης (διαγωνισμός, εγκρίσεις, 
υπογραφή σύμβασης) θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων. 
 
Οργανωτική δομή της Α.Α. 
Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές  
Για την παρακολούθηση της Σύμβασης το Τμήμα Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου θα 
χρησιμοποιεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που βρίσκονται στα Τρίκαλα. 
 
Α2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  
 
Αποκατάσταση Βατότητας , Αποχιονισμός και αναδιανομή στο δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Τρικάλων 
και ειδικότερα στο οδικό δίκτυο Μοσχόφυτο – Πολυνέρι – Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια νομού, 
ώστε να είναι δυνατή η προσπέλασή του από οχήματα σε περιόδους χιονοπτώσεων και παγετού και γενικότερα 
θεομηνιών που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα προσπέλασης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Τρικάλων και ειδικότερα στους άξονες όπως περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης. 
 
Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 
 
Έχει εγκριθεί  η διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της σύμβασης.  
 
Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού για την 
περίοδο 2021 - 2022 στο οδικό δίκτυο Μοσχόφυτο – Πολυνέρι – Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια 
νομού αρμοδιότητας συντήρησης της  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
ειδικότερα στα  τμήματα  των οδών : 
 
Α. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

 Στουρναρεϊκα – Μοσχόφυτο 

 Βαλκάνο – Πολυνέρι 

 Γκολφάρι – όρια Νομού 

 Πολυνέρι – Μυρόφυλλο 
 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΟΔΟΙ. 
• Μυρόφυλλο – Γκολφάρι 
• Μοσχόφυτο –Βαλκάνο 
 
και όπου αλλού κρίνει η Υπηρεσία για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
 
Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποκατάσταση βατότητας, αποχιονισμού, 
αλατοδιανομής, ελκυσμού οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στα παραπάνω οδικά τμήματα από τις χιονοπτώσεις.  
 





Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάσταση βατότητας και 
αποχιονισμού, τον πίνακα εδρών των μηχανημάτων, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους 
όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.  
 
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανημάτων   
 
Τα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα σε μία έδρα εντός της Π.Ε. Τρικάλων, προκειμένου να είναι 
αποτελεσματική η επέμβαση τους, κατά την διάρκεια του αποχιονισμού, στις προαναφερόμενες οδούς 
του νομού. Συγκεκριμένα ορίζεται η έδρα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
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Μερικό σύνολο 
μηχανημάτων ανά έδρα 

1 ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ 1 1 1 3 

 
Μερικό σύνολο μηχανημάτων 
ανά κατηγορία μηχανήματος 

1 1 1 3 

 
Οι  εργασίες εκτελούνται  με τα εξής μηχανήματα : 
 

 Ένας (1) Προωθητήρας D7. 

 Ένας (1) Φορτωτής από 101 HP – 150 HP. 

 Μία  (1) Λεπίδα Αποχιονισμού - Αλατοδιανομής. 
 
των οποίων τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και υποχρεωτικά παρελκόμενα, ο υποχρεωτικός 
εξοπλισμός τους και οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους αναφέρονται παρακάτω καθώς και 
στο Τιμολόγιο Υπηρεσίας και την ΕΣΥ.  
 
Α4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

 Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα μηχανήματα της έδρας του παραπάνω πίνακα, 
δεν επαρκούν για τον αποχιονισμό της περιοχής ευθύνης τους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενισχύσει την παραπάνω έδρα, με μηχανήματα που θα μεταφέρει από τις υπόλοιπες έδρες, μετά 
από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

 Ο Ανάδοχος μεριμνά με δαπάνες του για την τακτοποίηση του αλατιού, το οποίο θα προμηθεύσει σε 
αυτόν η υπηρεσία, για την φύλαξη του, την επικάλυψη του με αδιάβροχη μεμβράνη για προστασία 
από τις καιρικές συνθήκες, τη συντήρηση (αναμοχλεύσεις) αυτού καθώς και για τ ην φόρτωση του 
στους αλατοδιανομείς, στις θέσεις όπου θα διατίθεται φορτωτής (των άρθρου 2 του Π/Υ) σύμφωνα 
με τον παραπάνω πίνακα εδρών.  

 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός μισής ώρας (30 λεπτά) από την αρχή του συμβάντος να έχει 
σε πλήρη ετοιμότητα και λειτουργία τα μηχανήματα του, πλήρως επανδρωμένα προς χρήση, 
αναμένοντας τις εντολές τις υπηρεσίας.  

 

 Έλεγχος όλων των μηχανημάτων και κατάθεση αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας αυτών  στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία,  (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΥ).  

 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση αντικατάσταση μηχανήματος εάν 





εμφανισθεί βλάβη, που δεν επισκευάζεται σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα. Η απουσία 
μηχανημάτων, πέραν των ποινικών ρητρών, δίδει το δικαίωμα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία να 
εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις για την έκπτωση του αναδόχου. (σύμφωνα με το άρθρο 3 & 8 της 
ΕΣΥ). 

 

 Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ζημιών στον τάπητα 
κυκλοφορίας, στους ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) και λοιπού εξοπλισμού της οδού 
(στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κ.λπ.). Απαίτηση για εξοπλισμό παράκαμψης εμποδίων στη λεπίδα. 
(σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΕΣΥ).  

 

 Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται με τον τρόπο 
που περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρεμβαίνει άμεσα με το 
σύνολο των μηχανημάτων.  

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ένα (1) κατάλληλο όχημα (σύμφωνα με τ ο άρθρο 9 της ΕΣΥ και 
των όρων του Τιμολογίου Υπηρεσίας), για τις ανάγκες επίβλεψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο και να συντάσσει τις επιμετρήσεις όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. 

 

 Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί  μέρους 
εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δημοπράτησης. Σε περίπτωση που  διαπιστωθεί 
αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα  καταλογίζονται σε 
βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα αναφερόμενα στους όρους της ΕΣΥ του έργου . 

 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις 
του, όπως αυτές καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη του παρόντος έργου,  με ευθύνη του σε βαθμό που να 
δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι 
σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 160 του Ν.4412/2016). 

       
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.  
 
Α5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Α5.1 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 
 
Ο ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο επικοινωνίας ο οποίος θα δέχεται τις εντολές του Συντονιστή Αποχιονισμών του 
Τμήματος Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε. Τρικάλων.  
 
Α5.2 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  
 
 
Α5.3 Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών 
 
Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με υπεύθυνη υπηρεσία το 
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων , και Δ/νση : Βασ. 
Τσιτσάνη 31, ΤΚ 42132 , Τρίκαλα. 
   
Α5.4 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 
 
Τα παραδοτέα  της σύμβασης είναι : 
 

 Ημερολόγιο με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων με παρακολούθηση και έλεγχο από την υπηρεσία. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Χρηματοδότηση 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΚΑ 
της ΣΑΕΠ 2018ΕΠ51700001 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  48.387,10 € 
 
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού. 
 
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό έχουν προκύψει από τα οικονομικά στοιχεία προηγούμενων 
συμβάσεων που υπάρχουν στο αρχείο των Υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων, από τις τιμές της αγοράς και από τις 
πραγματικές ανάγκες σε ώρες αποχιονισμού. 
 
Τιμές αναφοράς  
 
Ακολουθεί  ο αναλυτικός υπολογισμός της προεκτίμησης αμοιβής με τις σχετικές τιμές μονάδας 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΤΙΜ/ΓΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ/ΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Προωθητήρας D7 Α-1.1 Ώρες 207 70,00 14.490,00   

2 
Φορτωτής από 101 HP – 
150 HP. 

Α-1.5 Ώρες 180 70,00 12.600,00   

3 
Λεπίδα αποχιονισμού - 
αλατοδιανομέα  (με 
χορήγηση αλατιού) 

Α-1.9 Ώρες 250 85,00 21.250,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 48.340,00 48.340,00 € 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ : 47,10 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 48.387,10 € 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24%) : 12.580,65 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 60.000,00 € 

 
Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης / παράτασης… 
 
Φ.Π.Α. - Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων - επιβαρύνσεις…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
6.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 
για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που 
ορίζονται στην Προκήρυξη. 
 
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των έργων. Οι τιμές μονάδος 
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις 
απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και 
με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτός αν άλλως ορίζεται στα 
άρθρα του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα κάτωθι : 
 
1.1.1   Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους 
κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 
2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά της εν λόγω υπηρεσίας, τέλη χαρτοσήμου, 
όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση της σύμβασης ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης 
για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις 
εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση της 
σύμβασης, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν 
απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό 
κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λπ., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 
4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος 
δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για 
καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα 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 προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, 
μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας 
μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων.  
 
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους 
προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος την εκτέλεση της σύμβασης, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, 
προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού 
που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης. 





 
Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
Ι.Κ.Α, ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α και τις 
δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α ή το Τ.Σ.Α κλπ όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται 
στα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η 
παρεχόμενη υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α διατάξεις. 
 
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη 
διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες 
εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών 
ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 
Οι δαπάνες για ενοικίαση και διαμόρφωση μεγάλων χώρων εκτός της οδού για την χρησιμοποίηση τους για την 
αποθήκευση, φύλαξη και εξυπηρέτηση των ειδικών αποχιονιστικών μηχανημάτων και του αλατιού.  
 
Στους πιο πάνω χώρους θα πρέπει να γίνει με δαπάνες του αναδόχου κατάλληλη διαμόρφωση και περίφραξη 
και εν συνεχεία, επίσης με δαπάνες του αναδόχου, διάστρωση και συμπύκνωση αργού υλικού της Π.Τ.Π. 0-150 
ή κατάλληλου αμμοχάλικου κλπ. 
 
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση της σύμβασης και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία. 
 
1.1.6 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών 
μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του 
έργου. 
 
1.1.7 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης 
πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς 
τους χώρους εκτέλεσης της σύμβασης και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ.  
 
1.1.8 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου 
εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, 
η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, 
η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η 
απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 
μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 
 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, όσο 
και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν 
δε χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 
 
1.1.9 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του , από 
πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς, από την ανάγκη εκτέλεσης 
της σύμβασης κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων.  
 
1.1.10 Οι δαπάνες των κάθε είδους διευθετήσεων και μέριμνας ώστε να προστατεύονται οι υπάρχουσες 
κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
1.1.11 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.  





 
1.1.12 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της εκτέλεσης, του χώρου της παρεχόμενης υπηρεσίας 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς αυτή αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το 
τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 
 
1.1.13 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται 
από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο 
και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 
 
1.1.14 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (περιλαμβανομένης της 
μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των 
μηχανημάτων, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων προς τούτο 
υλικών -αναλώσιμων και μη - καυσίμων, λιπαντικών, των προβλεπόμενων στοιχείων εξοπλισμού, 
ανταλλακτικών κλπ. 
 
1.1.16 Οι δαπάνες που απαιτούνται για την προμήθεια και τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων που 
προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα μέλη του 
αναδόχου και της Υπηρεσίας που θα απασχολούνται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης και την 
Υπηρεσία αντίστοιχα. 
 
1.1.17 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, όπως το Σχέδιο Αποχιονισμού , που προβλέπονται στους όρους 
δημοπράτησης και την Ε.Σ.Υ.    
 
1.1.18 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές 
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης της 
σύμβασης. 
 
1.2 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ (24%). 
 
1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
 
6.2 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
6.2.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 

για την έντεχνη εκτέλεση των παραπάνω έργων.  
 
1.1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται στις εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται 

παρακάτω και περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση τω εργασιών, το ποσοστό για γενικά 
και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, δαπάνες καυσίμων , λιπαντικών , ανταλλακτικών και 
επισκευών κ.λπ., για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του εργολάβου και για όφελος αυτού, ως και τις 
επιβαρύνσεις για υπερωριακή απασχόληση τις αργίες, τη νύχτα κ.λπ. 

 
1.2 Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του κάθε 

μηχανήματος  από την αντίστοιχη Υπηρεσία Τεχνικών Έργων . 
 
1.3  Η αμοιβή του οδηγού οι δαπάνες καυσίμων , λιπαντικών , ανταλλακτικών και επισκευών βαρύνουν τον 

ανάδοχο.  
 
1.4 Η  εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου υπηρεσιακού οργάνου. 
 





1.5  Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης ή αδικαιολόγητης  καθυστέρησης η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει την αντικατάστασή του χειριστού, ή ακόμη και να καταγγείλει την μίσθωση ή να περικόψει ώρες με 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 
1.6   Η πληρωμή της δαπάνης του μηχανήματος θα γίνει στο τέλος της εργασίας , βάσει των πρωτοκόλλων 

παραλαβής ωρών εργασίας 
 
1.7    Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
1.8   Η Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση αποζημιώσεως του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος ή  βλάβης του 

μηχανήματος . 
 

6.2.2. ΤΙΜΕΣ 
 

Άρθρο 1ο   
 

Για μια ώρα πραγματικής εργασίας ισοπεδωτήρων, φορτωτών, εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB, μηχανικού 
εκσκαφέα , μηχανημάτων αποχιονισμού , βυτιοφόρων νερού κλπ ανεξάρτητα από την ώρα του εικοσιτετραώρου 
με όλες τις απαραίτητες δαπάνες (χειριστού, καυσίμων κλπ) ως κάτωθι σε ΕΥΡΩ:  
 

 Προωθητήρας D7…………….. ………………………………..…………………………………….….……………...….. (70) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ.  

 Φορτωτής από 101 HP – 150 HP..……..……………………………………………….…..……..….……………... (70) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ. 

 Λεπίδα αποχιονισμού – αλατοδιανομέας (με χορήγηση αλατιού) ..…………..……………..…...(85)ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.  
     
Προσαύξηση στις παραπάνω τιμές, εάν αφορούν σε ώρα πραγματικής εργασίας κατά την διάρκεια Κυριακής – 
Αργίας 10%. 
 
Άρθρο   5ο  
 
Οι παραπάνω τιμές μονάδος εργασίας όλων των ελαστικοφόρων μηχανημάτων προσαυξάνονται κατά 20% σε 
περίπτωση χρησιμοποιήσεως αλυσίδων. 
Στην περίπτωση εργασίας κατά την διάρκεια Κυριακής-Αργίας , η προσαύξηση κατά 20% αφορά προφανώς στην 
διαμορφωμένη, εκ του λόγου τούτου  προσαυξημένη τιμή κατά 10%. 
 
Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης  μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εργασία 
(απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται) για εκτέλεση 
εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής, καθαρισμού του οδοστρώματος (άρσης καταπτώσεων, 
αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος κλπ ) στα οδικά τμήματα που θα συγκεκριμενοποιούνται κατά 
περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους,  σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο 
των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του  μηχανήματος με καύσιμα και  την αλλαγή ή συμπλήρωση 
λιπαντικών. 
 
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που 
αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας  και περατώνεται μετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.  
 
Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται : 
 

 η ανά τακτά διαστήματα με ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας διενέργεια περιπολίας 
στα τμήματα ευθύνης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων και  
 

 η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, άρσης καταπτώσεων , αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, 
κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για 
την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών κλπ. 
 





Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 
παρακάτω : 
 

 η διάθεση ενός εργοδηγού – συντονιστή για κάθε συνεργείο αποχιονισμού και αλατοδιανομής, 
καθαρισμού του οδοστρώματος (άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος , 
κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων 
για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών κλπ . 
 

 η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών 
μέχρι τη λήξη αυτής 

 

 οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη 
συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε 
αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών 
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

 
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην 
περιοχή των εργασιών. 
 
Ο χρόνος παρουσίας των οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού στο χώρο επέμβασης ορίζεται σε 30’ 
(τριάντα λεπτά της ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως , είτε τηλεφωνικής καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης των που ζητηθεί από 
τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας .    
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις 
απαραίτητες κατά νόμο άδειες. 
 
Ο ανάδοχος  είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις 
σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, 
Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, 
Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού 
που θα χρησιμοποιηθεί. 
 
Ο ανάδοχος είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων 
έργων και προσωπικού. 
 
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των γενικών και 
ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η σύμβαση υπηρεσιών της 
επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Προκήρυξης και των  λοιπών τευχών του 
πρόχειρου διαγωνισμού, όπως αναλύονται και με τη σειρά ισχύος που ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού για την 
περίοδο 2021 - 2022 στο οδικό δίκτυο Μοσχόφυτο – Πολυνέρι – Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια 
νομού, αρμοδιότητας συντήρησης της  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
ειδικότερα στα  τμήματα  των οδών : 
 
Α. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

 Στουρναρεϊκα – Μοσχόφυτο 

 Βαλκάνο – Πολυνέρι 

 Γκολφάρι – όρια Νομού 

 Πολυνέρι – Μυρόφυλλο 
 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΟΔΟΙ. 
• Μυρόφυλλο – Γκολφάρι 
• Μοσχόφυτο –Βαλκάνο 
 
και όπου αλλού κρίνει η Υπηρεσία για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
 
ΑΡΘΡΟ  2°: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 
 
2.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σχετική 
σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 
 
2.2 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συνολικής συμβατικής  
αμοιβής του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας (χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ). Σε περίπτωση 
κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις καλής  εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
 
2.2.1 Εάν ο Ανάδοχος, δεν προσέλθει μέσα στην ταχθείσα προθεσμία με τη σχετική εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 
 
2.2.2 Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από την επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά. 

 
Εφόσον συντρέχουν λόγοι ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με τη διαδικασία που προβλέπει το 
άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  3°: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

 
3.1 Τα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα στα τμήματα που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
προκειμένου να είναι αποτελεσματική η επέμβαση τους, κατά την διάρκεια του αποχιονισμού, στην 
επικράτεια της ΠΕ Τρικάλων. Συγκεκριμένα ορίζεται η παρακάτω έδρα: 
 
 
 
 
 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
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Μερικό σύνολο 
μηχανημάτων ανά έδρα 

1 ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ 1 1 1 3 

 
Μερικό σύνολο μηχανημάτων 
ανά κατηγορία μηχανήματος 

1 1 1 3 

 
Οι  εργασίες εκτελούνται  με τα εξής μηχανήματα :  
 

 Ένας (1) Προωθητήρας D7. 

 Ένας (1) Φορτωτής από 101 HP – 150 HP. 

 Μία  (1) Λεπίδα Αποχιονισμού - Αλατοδιανομής. 
 
3.2 Το Τμήμα Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, με Απόφασή του ορίζει 
επιτροπή ελέγχου μηχανημάτων, η οποία εξουσιοδοτείται για τον έλεγχο όλων των μηχανημάτων που 
διατίθενται με την παρούσα σύμβαση, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από τον Ανάδοχο στις έδρες που 
αναφέρονται έως το πέρας της σύμβασης, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μηχανημάτων. 
 
Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής. 
Εάν κάποιο μηχάνημα, μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν διατεθεί καθόλου στην αντίστοιχη έδρα ή 
διατεθεί αλλά δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη 
συμμόρφωση του μηχανήματος ή αντικατάστασή του, μετά από έλεγχο της επιτροπής ελέγχου 
μηχανημάτων και τη ρητή - έγγραφη εντολή που δόθηκε στον ανάδοχο από το Τ.Σ.Ε. (έδρας), θα επιβληθεί 
στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το άθροισμα της αξίας των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του 
συγκεκριμένου μηχανήματος οι οποίες υπολογίζονται ως το γινόμενο των: 1) του ποσοστού ( αριθμός 
μηχανημάτων εφαρμογής της ρήτρας επί του συνόλου των μηχανημάτων της έδρας που παρέχουν την ίδια 
υπηρεσία) με 2) το σύνολο των υλοποιηθεισών ωρών λειτουργίας κατά το πέρας της σύμβασης, από όλα τα 
μηχανήματα της έδρας ( ομοειδούς εργασίας) και 3) της τιμής μονάδος / ώρα του μηχανήματος κατά την 
προσφορά. 
Εάν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος του έργου  εξαιτίας 
βλάβης ή άλλου κωλύματος, αυτό μπορεί να γίνει, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης προς το Τ.Σ.Ε. 
αναφερόμενης στους λόγους και η οποία θα συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας του νέου 
μηχανήματος, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό μίσθωσης (εάν πρόκειται για μη ιδιόκτητο μηχάνημα), μαζί με 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι: 
 
α) το νέο μηχάνημα πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού μηχανήματος και είναι ισοδύναμό του 
β) το συγκεκριμένο μηχάνημα θα απασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο στον αποχιονισμό του Οδικού Δικτύου 
αρμοδιότητας ΠΕ Τρικάλων, έως το πέρας της σύμβασης 
 
γ) θα υπόκειται στον έλεγχο της επιτροπής ελέγχου μηχανημάτων, όπως το αρχικό μηχάνημα που 
αντικαθιστά και 
δ) δεν είναι μισθωμένο σε άλλο πάροχο υπηρεσιών αποχιονισμού ή σε άλλη υπηρεσία, που εκτελεί 
αποχιονισμό κατά την ίδια χειμερινή περίοδο. 
 
Οι  άδειες  κυκλοφορίας  των  μηχανημάτων  που  αφορούν  τον  αποχιονισμό  θα  αναγράφουν  τα στοιχεία 
που τα χαρακτηρίζουν αυτά ως αποχιονιστικά. 
Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός αποβεί άγονος, η παρ. 3.2. του 
τρέχοντος άρθρου θα ισχύσει και σε περίπτωση διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά την 





οποία θα ισχύσουν τα ίδια τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, εκτός των όρων του για τους οποίους θα 
εγκριθούν οι νέοι όροι διαδικασίας με διαπραγμάτευση. 

 
ΑΡΘΡΟ  4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε (Δώδεκα) 1 2  μήνες. Ως εναρκτήρια ημέρα 
της σύμβασης θεωρείται η ημέρα που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 

 
ΑΡΘΡΟ  5° : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο καθημερινά με ευθύνη του 
αναδόχου το οποίο περιέρχεται στο Τμήμα Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου  των 
συμβάσεων υπηρεσιών αργότερο έως την μεθεπόμενη από την ημέρα στην οποία αναφέρεται. Στο 
ημερολόγιο καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, 
τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα καθώς και τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών αποχιονισμού ή 
αλατοδιανομής. 
 

 Το ημερολόγιο υπογράφεται από τους υπευθύνους συντονισμού εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2021 - 
2022, όπως αυτοί θα οριστούν με σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης 
Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου. 
 

 Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων. 
 

 Το ημερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 
την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών. 
 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου, που θα οριστεί έχοντας 
υπόψη τα ημερολόγια, θα συντάσσει τις σχετικές αναλυτικές καταστάσεις παραλαβής ωρών  εργασίας 
μηχανημάτων και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής ωρών εργασίας μηχανημάτων . 

 
ΑΡΘΡΟ  6°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
6.1.1 Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 517 
 
6.1.2 Ο ανάδοχος για την πληρωμή του θα συντάσσει πιστοποίηση εργασιών η οποία θα βασίζεται στις 
ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων σύμφωνα με την προσφορά του. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από 
σχετικά έγγραφα που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από τα 
σχετικά τιμολόγια . 
Η πληρωμή του οικονομικού ανταλλάγματος παροχής υπηρεσιών θα γίνεται σε ΕURO και οι πιστοποιήσεις 
υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες ανέρχονται σε οκτώ τοις 
εκατό (8%) του καθαρού ποσού της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του Ν.2198/1994. 
 
6.2  Αυξομειώσεις εργασιών.  
Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως αυτή 
διαμορφώνεται με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων 
στη Διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7° : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
Η διεύθυνση εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνεται από  έναν Συντονιστή που θα ορίσει ο ανάδοχος σύμφωνα με 
το άρθρο 9 της ΕΣΥ . Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να ορίσει τον παραπάνω 
συντονιστή και τους υπεύθυνους. 
 
ΑΡΘΡΟ  8°:  ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 





8.1 Κατά την διάρκεια αποχιονισμού και στην περίπτωση  ακινητοποίησης  οποιουδήποτε  μηχανήματος 
(των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της υπηρεσίας (ΤΥ)), λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται 
αποζημίωση (ωριαία υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Τ.Υ.) και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει τη βλάβη άμεσα (σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα) διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό 
με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία. 
8.2 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, θα επιβάλλεται σε βάρος του αναδόχου, κατόπιν 
Απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ποινική ρήτρα ίση με την αξία της εκάστοτε εργασίας για το χρονικό 
διάστημα από τη βλάβη (ακινητοποίηση ή αδυναμία πλήρους λειτουργίας) του μηχανήματος μέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση της βλάβης, πέραν της μη καταβολής του ποσού το οποίο θα καταβαλλόταν στον Ανάδοχο 
στην περίπτωση κατά την οποία δεν είχε σταματήσει η λειτουργία του μηχανήματος. Η σχετική δαπάνη θα 
εκπίπτει από την πρώτη πιστοποίηση του Αναδόχου, που θα συνταχθεί μετά τη σχετική απόφαση. 
8.3 Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί μέρους εργασιών 
όπως καθορίζονται στους όρους δημοπράτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να 
ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές  ρήτρες κατά τα 
ανωτέρω αναφερόμενα και σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις για την παρούσα σύμβαση. 
8.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα 
αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (Ν.4412/2016). 
 
ΑΡΘΡΟ 9°:  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
9.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του Τμήματος Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων 

και Μηχανημάτων Έργου τόσο για τις έδρες των μηχανημάτων όσο και για την κίνηση των 
μηχανημάτων του. 

9.2 Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα μηχανήματα μιας έδρας του πίνακα του άρθρου 
3, δεν επαρκούν για τον αποχιονισμό της περιοχής ευθύνης τους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να ενισχύσει την παραπάνω έδρα, με μηχανήματα που θα μεταφέρει από τις υπόλοιπες έδρες του 
τμήματος που ανήκουν, μετά από εντολή του τμήματος Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων και 
Μηχανημάτων Έργου. 

9.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να ορίσει ένα Συντονιστή για το σύνολο της σύμβασης και ένα υπεύθυνο. 
Στους παραπάνω θα απευθύνονται όλες οι σχετικές εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή και των υπευθύνων 
(αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (ΦΑΞ). Οι συγκεκριμένοι πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με την υπηρεσία. 

9.4 Η έναρξη και το πέρας των εργασιών αποχιονισμού θα γίνεται με γραπτή ή προφορική εντολή του 
Τμήματος Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των μηχανημάτων, τα μηχανήματα, και ο συντονιστής του εκάστοτε 
τμήματος, θα βρίσκονται το αργότερο σε μισή (0,50) ώρα στις έδρες αποχιονισμού, μετά από σχετική 
εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

9.5 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι χειριστές των αποχιονιστικών μηχανημάτων θα πρέπει 
να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθμοί των οποίων θα έχουν γνωστοποιηθεί 
στην Υπηρεσία, έγκαιρα, με μέριμνα του Αναδόχου (σε παράρτημα του σχεδίου αποχιονισμού). Ο 
συντονιστής , οι υπεύθυνοι των εδρών και οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της 
Υπηρεσίας και να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους αποχιονισμού υπαλλήλους του Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων, δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τμημάτων. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα 
συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα 
να απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση  του χειριστή, θέτοντας μέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο 
μηχάνημα σε αργία (επιβολή ρητρών, σχετ. άρθρο 8 της παρούσης), αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου 
του αναδόχου απασχολουμένου στην εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης για σχετικούς με τους 
προαναφερθέντες λόγους. 

9.6 Το Τμήμα Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου διατηρεί το δικαίωμα, δια των 
εκπροσώπων του, να πραγματοποιήσει ασκήσεις ετοιμότητας, χωρίς αποζημίωση, για να διαπιστώσει 
την ετοιμότητα των μηχανημάτων και του προσωπικού του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της 
άσκησης ετοιμότητας εάν διαπιστωθεί βλάβη ή απουσία μηχανημάτων θα ισχύουν τα παραπάνω 
στο άρθρο 8 της παρούσης. 





9.7 Το Τμήμα Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου διατηρεί το δικαίωμα, να 
τοποθετήσει σε κάθε  μηχάνημα απαραίτητο εξοπλισμό (εξαρτήματα με υλικά σύνδεσης επί του 
οχήματος, όπως GPS κλπ), για την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου των μηχανημάτων που 
θα χρησιμοποιηθούν. Τα πληροφοριακά στοιχεία των εξαρτημάτων αυτών, κατάλληλα 
επεξεργασμένα από το Τ.Σ.Ε., θα ληφθούν υπόψιν στην εξακρίβωση και αποτίμηση στοιχείων που 
αναγράφονται στο ημερολόγιο του αναδόχου. Η εγκατάσταση των εξαρτημάτων, η επεξεργασία 
δεδομένων, η συντήρηση και η απεγκατάσταση αυτών, βαρύνουν οικονομικά τον Ανάδοχο. 
Οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση ή επέμβαση επί των εξαρτημάτων αυτών, καθώς και στα υλικά 
εγκατάστασής και σύνδεσης με το μηχάνημα, από τους χειριστές των παρόχων, βαρύνει οικονομικά, 
για ενδεχόμενες δαπάνες που θα προκύψουν, τον Ανάδοχο. 

9.8 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ( Δ.Τ.Ε. Έδρας ) θα φροντίσει για τη χορήγηση ειδικής άδειας 
διέλευσης στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, συνολικής, για όλα τα μηχανήματα για τα οποία 
αυτή απαιτείται, εφόσον διατεθούν στις υπηρεσίες της τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που 
απαιτούνται για τα εν λόγω οχήματα. 

Για την επίβλεψη και τον συντονισμό της εν λόγω σύμβασης, έχουν υπολογισθεί και συμπεριληφθεί ανηγμένες 
στις τιμές μονάδος των άρθρων του Τιμολογίου Υπηρεσίας, οι δαπάνες που απαιτούνται για την διάθεσή  
από μέρους του Αναδόχου κατάλληλου οχήματος. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε 
συνεχή βάση ένα (1) κατάλληλο όχημα, για τις μεταβάσεις επί τόπου της υπηρεσίας, του προσωπικού  της 
Δ/νσας Υπηρεσίας (επιβλέπων, βοηθοί, κ.λπ.) καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του κάθε είδους (καύσιμα, 
λιπαντικά, επισκευές, συντηρήσεις, μικτή ασφάλιση κ.λπ.), όλο το χρονικό διάστημα, από την έναρξη της 
σύμβασης μέχρι την περαίωσή της. 

9.10 Δεν οφείλεται στον Ανάδοχο καμία αποζημίωση για οποιοδήποτε ποσοστό της σύμβασης που 
πιθανόν να μην εκτελεστεί, εάν αυτό είναι αποτέλεσμα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. 

9.11 Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με την εκτίμηση της, να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας)/Π.Ε.Μ.Σ. για τον αποχιονισμό όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο, 
γεγονός το οποίο οφείλει να αποδέχεται ο Ανάδοχος. 

9.12 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις και στις 
εντολές της Υπηρεσίας, η Δ.Τ.Ε/Π.Ε.Μ.Σ δύναται, πέρα από την επιβολή των κυρώσεων, να προβαίνει 
σε αποχιονισμό με μισθωμένα μηχανήματα στις περιοχές δράσεις που αναφέρονται στη σύμβαση 
του Αναδόχου για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του αποχιονισμού. 

9.13 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του,  με  
ευθύνη  του,  θα     καταλογίζονται  σε  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες  κατά  τα  ανωτέρω αναφερόμενα. 

9.14 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο 
πρόγραμμα αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις 
(άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 

9.15 Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, επισημαίνεται 
ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ή διακοπή της 
κυκλοφορίας που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των ανωτέρω συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ  10° : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και μετά την περαίωση της και πάντως πριν από την 
παραλαβή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από τους κάθε φύσης άχρηστα υλικά που 
προήλθαν από την εκτέλεση της σύμβασης και να προβεί στο πλήρη καθαρισμό των χώρων χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωσή του. 
 
ΑΡΘΡΟ  11° : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩ κ.λπ. 
 
Γενικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα 
(απαραίτητα διαγράμματα, επισημάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων θέσεων κ.α.) με δικές του δαπάνες για 
την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας κυκλοφορίας, αρμοί γεφυρών-
αρμοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, μάτια γάτας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις παρακείμενες 
ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 





Ιδιαίτερα για την προστασία του τάπητα κυκλοφορίας, των ανακλαστήρων οδοστρώματος (ματιών γάτας) 
και των αρμοκαλύπτρων γεφυρών, απαιτείται για τις αποχιονιστικές λεπίδες εξοπλισμός παράκαμψης 
εμποδίων (ελαστικός ή με ελατήρια). 
Γενικά, οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 
αυτός τη σύμβαση ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς. 

 
ΑΡΘΡΟ 12°:  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία στη 
θέση εκτέλεσης των εργασιών συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας 
από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης.  
Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την 
παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. 
Όλα τα μηχανήματα που θα απασχοληθούν στον αποχιονισμό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να έχουν 
πληρωμένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και οι χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα 
(άδεια χειριστού κ.λπ.) και να είναι ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη 
τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος . 

 
ΑΡΘΡΟ 13° : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
13.1. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση 
των δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα  ενήμερος  των  συνθηκών εκτέλεσης αυτής 
από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο 
και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση, 
κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και 
τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που αποτελούν, 
μαζί με αυτή την ΕΣΥ, τη βάση εκτέλεσης της σύμβασης. 
13.2. Ο ορισμός του Συντονιστή καθώς και των υπευθύνων από τον ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο των ευθυνών του, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
13.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση εκτέλεσης 
των εργασιών οφειλόμενες σε αμέλεια ή μη λήψη των  αναγκαίων  μέτρων ασφαλείας. 
 
 
 

ΤΡΙΚΑΛΑ,  28.05.2021 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H  Συντάκτρια  Ο Προϊστ/νος ΤΣΚΟΜΕ  Π.Ε. Τρικάλων 
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. 

Π.Ε. Τρικάλων 
   
   
   

Φ. Κλουτσοτήρα Αθανάσιος Τρίγκας Ευθ. Καραγιάννη 
Πολ. Μηχ. με  Β΄ β Πολ. Μηχ/κος με Α΄ β Πολ. Μηχ. με  Α΄ β 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΜΕΡΟΣ Β. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

 
 
Α. Σχέδιο Σύμβασης  
Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικής καλής εκτέλεσης   
Δ.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ   (TEΥΔ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 
 
 

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ        





 ΣΥΜΒΑΣΗ  έργου :  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ – 

ΠΟΛΥΝΕΡΙ – ΒΑΛΚΑΝΟ – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ – ΓΚΟΛΦΑΡΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 2021» 
Ποσού 60.000,00  €  ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 

 
Στα  Τρίκαλα,  σήμερα την ………………………..… ημέρα ………………………..….. του μηνός ……………………… του έτους 
2021, μεταξύ των:  
 

1) Της εδρεύουσας στα  Τρίκαλα, Βασιλείου  Τσιτσάνη  31, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων - Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, με ΑΦΜ 997844846 ΔΟΥ Α’ Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο  (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 
 

2) Της εταιρείας …………………………. με την επωνυμία «………….………..», νομίμως εκπροσωπούμενης από 
…………………………, που εδρεύει στ.. ………….. (……………….), με ΑΦΜ ………….. ΔΟΥ …………., (εφεξής ο «Ανάδοχος») 

 
και έχοντας υπόψη 
1. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 
2. Του N.4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ», 
3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

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

4. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν.3801/04.09.2009 
(ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης», 

5. Του Ν.4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 
εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικής οργάνων της διοίκησης, 

6. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, 

7. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

8. Του Ν.4782/2021 (Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

9. Του Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/ Α /27-12-2010) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας , 
10. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 
11. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194/22.11.2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες », όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
12. Το με αρ. πρωτ.: 186983/20-5-2021 πρωτογενές αίτημα το οποίο  καταχωρήθηκε  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008636730 2021-05-20 το οποίο 
εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ.: 190874/21-05-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και 
καταχωρήθηκε στο   Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 
21REQ008645610 2021-05-23  

13. Την αριθμ. 650/2021 (Πρακτικό 18ο/25-05-2021, ΑΔΑ: 9ΔΔ97ΛΡ-ΑΡΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού  υπηρεσίας για 
την Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί με ΙΧ μηχανήματα οδικού δικτύου Μοσχόφυτο – Πολυνέρι – 
Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια νομού 2021.   

14. Τις  ανάγκες για αδιάλειπτη  και  ασφαλή  διέλευση  των  οχημάτων  από  το  Εθνικό  και Επαρχιακό  Οδικό  
δίκτυο  του Νομού  Τρικάλων κατά  τις  περιόδους  με  χαμηλές  θερμοκρασίες, παγετό  ή  χιόνι. 

15. Τα πρακτικά διενέργειας, αξιολόγησης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

16. Την με αριθμό ……………… (Πρακτικό ………………….2021) (ΑΔΑ: ………………….) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί κατακύρωσης …… 

17.  Την Αριθμ. ..................../…………………… Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού ………. που 
κατέθεσε ο ανάδοχος πριν από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 





 
Συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής : 
 
ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού για την περίοδο 
2021 - 2022 στο οδικό δίκτυο Μοσχόφυτο – Πολυνέρι – Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια νομού 2021,   
αρμοδιότητας συντήρησης της  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα στα  
τμήματα  των οδών : 
 
Α. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

 Στουρναρεϊκα – Μοσχόφυτο 

 Βαλκάνο – Πολυνέρι 

 Γκολφάρι – όρια Νομού 

 Πολυνέρι – Μυρόφυλλο 
 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΟΔΟΙ. 
• Μυρόφυλλο – Γκολφάρι 
• Μοσχόφυτο –Βαλκάνο 
 
και όπου αλλού κρίνει η Υπηρεσία για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
 
ΑΡΘΡΟ  2°: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 
 
2.3 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σχετική 
σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 
 
2.4 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συνολικής συμβατικής  
αμοιβής του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας (χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ). Σε περίπτωση 
κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις καλής  εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
 
2.4.1 Εάν ο Ανάδοχος, δεν προσέλθει μέσα στην ταχθείσα προθεσμία με τη σχετική εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 
 
2.4.2 Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από την επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά. 

 
Εφόσον συντρέχουν λόγοι ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με τη διαδικασία που προβλέπει το 
άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ  3°: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 
 
3.3 Τα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα στα τμήματα που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
προκειμένου να είναι αποτελεσματική η επέμβαση τους, κατά την διάρκεια του αποχιονισμού, στην 
επικράτεια της ΠΕ Τρικάλων. Συγκεκριμένα θα ορίζονται οι εξής έδρες: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
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Μερικό σύνολο 
μηχανημάτων ανά έδρα 

1 ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ 1 1 1 3 

 
Μερικό σύνολο μηχανημάτων 
ανά κατηγορία μηχανήματος 

1 1 1 3 

 
Οι  εργασίες εκτελούνται  με τα εξής μηχανήματα : 
 

 Ένας (1) Προωθητήρας D7. 

 Ένας (1) Φορτωτής από 101 HP – 150 HP. 

 Μία  (1) Λεπίδα Αποχιονισμού - Αλατοδιανομής. 
 
3.4 Το Τμήμα Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, με Απόφασή του ορίζει 
επιτροπή ελέγχου μηχανημάτων, η οποία εξουσιοδοτείται για τον έλεγχο όλων των μηχανημάτων που 
διατίθενται με την παρούσα σύμβαση, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από τον Ανάδοχο στις έδρες που 
αναφέρονται έως το πέρας της σύμβασης, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μηχανημάτων. 
 
Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής. 
 
Εάν κάποιο μηχάνημα, μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν διατεθεί καθόλου στην αντίστοιχη έδρα ή 
διατεθεί αλλά δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη 
συμμόρφωση του μηχανήματος ή αντικατάστασή του, μετά από έλεγχο της επιτροπής ελέγχου 
μηχανημάτων και τη ρητή - έγγραφη εντολή που δόθηκε στον ανάδοχο από το Τ.Σ.Ε. (έδρας), θα επιβληθεί 
στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το άθροισμα της αξίας των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του 
συγκεκριμένου μηχανήματος οι οποίες υπολογίζονται ως το γινόμενο των: 1) του ποσοστού ( αριθμός 
μηχανημάτων εφαρμογής της ρήτρας επί του συνόλου των μηχανημάτων της έδρας που παρέχουν την ίδια 
υπηρεσία) με 2) το σύνολο των υλοποιηθεισών ωρών λειτουργίας κατά το πέρας της σύμβασης, από όλα τα 
μηχανήματα της έδρας ( ομοειδούς εργασίας) και 3) της τιμής μονάδος / ώρα του μηχανήματος κατά την 
προσφορά. 
 
Εάν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος του έργου  εξαιτίας 
βλάβης ή άλλου κωλύματος, αυτό μπορεί να γίνει, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης προς το Τ.Σ.Ε. 
αναφερόμενης στους λόγους και η οποία θα συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας του νέου 
μηχανήματος, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό μίσθωσης (εάν πρόκειται για μη ιδιόκτητο μηχάνημα), μαζί με 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι: 
 
α) το νέο μηχάνημα πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού μηχανήματος και είναι ισοδύναμό του 
 
β) το συγκεκριμένο μηχάνημα θα απασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο στον αποχιονισμό του Οδικού Δικτύου 
αρμοδιότητας ΠΕ Τρικάλων, έως το πέρας της σύμβασης 
 
γ) θα υπόκειται στον έλεγχο της επιτροπής ελέγχου μηχανημάτων, όπως το αρχικό μηχάνημα που 
αντικαθιστά και 
 
δ) δεν είναι μισθωμένο σε άλλο πάροχο υπηρεσιών αποχιονισμού ή σε άλλη υπηρεσία, που εκτελεί 
αποχιονισμό κατά την ίδια χειμερινή περίοδο. 
 





Οι  άδειες  κυκλοφορίας  των  μηχανημάτων  που  αφορούν  τον  αποχιονισμό  θα  αναγράφουν  τα στοιχεία 
που τα χαρακτηρίζουν αυτά ως αποχιονιστικά. 
 
Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός αποβεί άγονος, η παρ. 3.2. του 
τρέχοντος άρθρου θα ισχύσει και σε περίπτωση διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά την 
οποία θα ισχύσουν τα ίδια τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, εκτός των όρων του για τους οποίους θα 
εγκριθούν οι νέοι όροι διαδικασίας με διαπραγμάτευση. 
 
ΑΡΘΡΟ  4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε (Δώδεκα) 1 2  μήνες. Ως εναρκτήρια ημέρα 
της σύμβασης θεωρείται η ημέρα που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 
 
ΑΡΘΡΟ  5° : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο καθημερινά με ευθύνη του 
αναδόχου το οποίο περιέρχεται στο Τμήμα Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου 
των συμβάσεων υπηρεσιών αργότερο έως την μεθεπόμενη από την ημέρα στην οποία αναφέρεται. 
Στο ημερολόγιο καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα καθώς και τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών 
αποχιονισμού ή αλατοδιανομής. 

 

 Το ημερολόγιο υπογράφεται από τους υπευθύνους συντονισμού εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2021 - 
2022, όπως αυτοί θα οριστούν με σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης & 
Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Συγκοινωνιακών Έργων. 

 

 Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων. 
 

 Το ημερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 
την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών. 

 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου, που θα οριστεί έχοντας 
υπόψη τα ημερολόγια, θα συντάσσει τις σχετικές αναλυτικές καταστάσεις παραλαβής ωρών  εργασίας 
μηχανημάτων και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής ωρών εργασίας μηχανημάτων . 

 
ΑΡΘΡΟ  6°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
6.1 Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 517 
 
6.2 Ο ανάδοχος για την πληρωμή του θα συντάσσει πιστοποίηση εργασιών η οποία θα βασίζεται στις ώρες 
απασχόλησης των μηχανημάτων σύμφωνα με την προσφορά του. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από σχετικά 
έγγραφα που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από τα σχετικά 
τιμολόγια . 
Η πληρωμή του οικονομικού ανταλλάγματος παροχής υπηρεσιών θα γίνεται σε ΕURO και οι πιστοποιήσεις 
υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες ανέρχονται σε οκτώ τοις 
εκατό (8%) του καθαρού ποσού της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του Ν.2198/1994. 
 
6.3  Αυξομειώσεις εργασιών.  
Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως αυτή 
διαμορφώνεται με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων 
στη Διακήρυξης. 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 7° : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
Η διεύθυνση εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνεται από  έναν Συντονιστή  που θα ορίσει ο ανάδοχος σύμφωνα με 
το άρθρο 9 της ΕΣΥ. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να ορίσει τον παραπάνω 
συντονιστή και τους υπεύθυνους. 
 
ΑΡΘΡΟ  8°:  ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
8.1 Κατά την διάρκεια αποχιονισμού και στην περίπτωση  ακινητοποίησης  οποιουδήποτε  μηχανήματος 
(των σχετικών άρθρων του τιμολογίου της υπηρεσίας (ΤΥ)), λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται 
αποζημίωση (ωριαία υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Τ.Υ.) και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει τη βλάβη άμεσα (σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα) διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό 
με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία. 
8.5 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, θα επιβάλλεται σε βάρος του αναδόχου, κατόπιν 
Απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ποινική ρήτρα ίση με την αξία της εκάστοτε εργασίας για το χρονικό 
διάστημα από τη βλάβη (ακινητοποίηση ή αδυναμία πλήρους λειτουργίας) του μηχανήματος μέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση της βλάβης, πέραν της μη καταβολής του ποσού το οποίο θα καταβαλλόταν στον Ανάδοχο 
στην περίπτωση κατά την οποία δεν είχε σταματήσει η λειτουργία του μηχανήματος. Η σχετική δαπάνη θα 
εκπίπτει από την πρώτη πιστοποίηση του Αναδόχου, που θα συνταχθεί μετά τη σχετική απόφαση. 
8.6 Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί μέρους εργασιών 
όπως καθορίζονται στους όρους δημοπράτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να 
ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές  ρήτρες κατά τα 
ανωτέρω αναφερόμενα και σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις για την παρούσα σύμβαση. 
8.7 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα 
αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (Ν.4412/2016). 
 
ΑΡΘΡΟ 9°:  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
9.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του Τμήματος Συντήρησης & Κίνησης 

Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου τόσο για τις έδρες των μηχανημάτων όσο και για την κίνηση των 
μηχανημάτων του. 

9.2 Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα μηχανήματα μιας έδρας του πίνακα του άρθρου 
3 , δεν επαρκούν για τον αποχιονισμό της περιοχής ευθύνης τους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενισχύσει την παραπάνω έδρα, με μηχανήματα που θα μεταφέρει από τις υπόλοιπες έδρες του 
τμήματος που ανήκουν, μετά από εντολή του Τμήματος Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων και 
Μηχανημάτων Έργου. 

9.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να ορίσει ένα Συντονιστή για το σύνολο της σύμβασης. Στον παραπάνω θα 
απευθύνονται όλες οι σχετικές εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει 
στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή (αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου). Ο 
συγκεκριμένος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με την υπηρεσία. 

9.4 Η έναρξη και το πέρας των εργασιών αποχιονισμού θα γίνεται με γραπτή ή προφορική εντολή του 
Τμήματος Συντήρησης Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των μηχανημάτων, τα μηχανήματα, και ο συντονιστής του εκάστοτε 
τμήματος, θα βρίσκονται το αργότερο σε μισή (0,50) ώρα στις έδρες αποχιονισμού, μετά από σχετική 
εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

9.5 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι χειριστές των αποχιονιστικών μηχανημάτων θα πρέπει 
να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθμοί των οποίων θα έχουν γνωστοποιηθεί 
στην Υπηρεσία, έγκαιρα, με μέριμνα του Αναδόχου (σε παράρτημα του σχεδίου αποχιονισμού). Ο 
συντονιστής , οι υπεύθυνοι των εδρών και οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της 
Υπηρεσίας και να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους αποχιονισμού υπαλλήλους του Τμήματος 
Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς 
πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τμημάτων. Αν 
διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και 
πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση  του χειριστή, 
θέτοντας μέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο μηχάνημα σε αργία (επιβολή ρητρών, σχετ. άρθρο 8 





της παρούσης), αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου απασχολουμένου στην εκτέλεση της εν 
λόγω σύμβασης για σχετικούς με τους προαναφερθέντες λόγους. 

9.6  Το Τμήμα Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου διατηρεί το δικαίωμα, δια των 
εκπροσώπων του, να πραγματοποιήσει ασκήσεις ετοιμότητας, χωρίς αποζημίωση, για να διαπιστώσει 
την ετοιμότητα των μηχανημάτων και του προσωπικού του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της 
άσκησης ετοιμότητας εάν διαπιστωθεί βλάβη ή απουσία μηχανημάτων θα ισχύουν τα παραπάνω στο 
άρθρο 8 της παρούσης. 

9.7 Το Τμήμα Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (ΤΣΚΟΜΕ) διατηρεί το δικαίωμα, να 
τοποθετήσει σε κάθε  μηχάνημα απαραίτητο εξοπλισμό (εξαρτήματα με υλικά σύνδεσης επί του 
οχήματος, όπως GPS κλπ), για την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου των μηχανημάτων που 
θα χρησιμοποιηθούν. Τα πληροφοριακά στοιχεία των εξαρτημάτων αυτών, κατάλληλα επεξεργασμένα 
από το ΤΣΚΟΜΕ, θα ληφθούν υπόψιν στην εξακρίβωση και αποτίμηση στοιχείων που αναγράφονται 
στο ημερολόγιο του αναδόχου. Η εγκατάσταση των εξαρτημάτων, η επεξεργασία δεδομένων, η 
συντήρηση και η απεγκατάσταση αυτών, βαρύνουν οικονομικά τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακόβουλη 
χρήση ή επέμβαση επί των εξαρτημάτων αυτών, καθώς και στα υλικά εγκατάστασής και σύνδεσης με το 
μηχάνημα, από τους χειριστές των παρόχων, βαρύνει οικονομικά, για ενδεχόμενες δαπάνες που θα 
προκύψουν, τον Ανάδοχο. 

9.8 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε. Έδρας) θα φροντίσει για τη χορήγηση ειδικής άδειας διέλευσης 
στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, συνολικής, για όλα τα μηχανήματα για τα οποία αυτή 
απαιτείται, εφόσον διατεθούν στις υπηρεσίες της τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται 
για τα εν λόγω οχήματα. Για την επίβλεψη και τον συντονισμό της εν λόγω σύμβασης, έχουν υπολογισθεί 
και συμπεριληφθεί ανηγμένες στις τιμές μονάδος των άρθρων του Τιμολογίου Υπηρεσίας, οι δαπάνες που 
απαιτούνται για την διάθεσή  από μέρους του Αναδόχου κατάλληλου οχήματος. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να διαθέτει σε συνεχή βάση ένα (1) κατάλληλο όχημα, για τις μεταβάσεις επί τόπου της 
υπηρεσίας, του προσωπικού της Δ/νσας Υπηρεσίας (επιβλέπων, βοηθοί, κ.λ.π.) καλύπτοντας όλες τις 
δαπάνες του κάθε είδους (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές, συντηρήσεις, μικτή ασφάλιση κ.λ.π.), όλο το 
χρονικό διάστημα, από την έναρξη της σύμβασης μέχρι την περαίωσή της. 

9.10 Δεν οφείλεται στον Ανάδοχο καμία αποζημίωση για οποιοδήποτε ποσοστό της σύμβασης που πιθανόν 
να μην εκτελεστεί, εάν αυτό είναι αποτέλεσμα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. 

9.11 Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με την εκτίμηση της, να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας)/Π.Ε.Μ.Σ. για τον αποχιονισμό όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο, 
γεγονός το οποίο οφείλει να αποδέχεται ο Ανάδοχος. 

9.12 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις και στις εντολές 
της Υπηρεσίας, η Δ.Τ.Ε/Π.Ε.Μ.Σ δύναται, πέρα από την επιβολή των κυρώσεων, να προβαίνει σε 
αποχιονισμό με μισθωμένα μηχανήματα στις περιοχές δράσεις που αναφέρονται στη σύμβαση του 
Αναδόχου για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του αποχιονισμού. 

9.13 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του,  με  
ευθύνη  του,  θα     καταλογίζονται  σε  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες  κατά  τα  ανωτέρω αναφερόμενα. 

9.14 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα 
αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 203 του 
Ν.4412/2016). 

9.15 Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, επισημαίνεται 
ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ή διακοπή της 
κυκλοφορίας που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των ανωτέρω συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ  10° : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και μετά την περαίωση της και πάντως πριν από την 
παραλαβή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από τους κάθε φύσης άχρηστα υλικά που 
προήλθαν από την εκτέλεση της σύμβασης και να προβεί στο πλήρη καθαρισμό των χώρων χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωσή του. 
 

 





ΑΡΘΡΟ  11° : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩ κ.λπ. 
 
Γενικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα 
(απαραίτητα διαγράμματα, επισημάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων θέσεων κ.α.) με δικές του δαπάνες για 
την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας κυκλοφορίας, αρμοί γεφυρών-
αρμοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, μάτια γάτας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις παρακείμενες 
ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 
Ιδιαίτερα για την προστασία του τάπητα κυκλοφορίας, των ανακλαστήρων οδοστρώματος (ματιών γάτας) 
και των αρμοκαλύπτρων γεφυρών, απαιτείται για τις αποχιονιστικές λεπίδες εξοπλισμός παράκαμψης 
εμποδίων (ελαστικός ή με ελατήρια). 
Γενικά, οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 
αυτός τη σύμβαση ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς. 
 
ΑΡΘΡΟ 12°:  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία στη 
θέση εκτέλεσης των εργασιών συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας 
από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης.  
Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την 
παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. 
Όλα τα μηχανήματα που θα απασχοληθούν στον αποχιονισμό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να έχουν 
πληρωμένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και οι χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα 
(άδεια χειριστού κ.λπ.) και να είναι ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη 
τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος . 
 
ΑΡΘΡΟ 13° : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
13.3. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των 
δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα  ενήμερος  των  συνθηκών εκτέλεσης αυτής από 
κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι 
έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά 
οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος 
ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που αποτελούν, μαζί 
με αυτή την ΕΣΥ, τη βάση εκτέλεσης της σύμβασης. 
13.4. Ο ορισμός του Συντονιστή καθώς και των υπευθύνων από τον ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο των ευθυνών του, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
13.5  Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση εκτέλεσης 
των εργασιών οφειλόμενες σε αμέλεια ή μη λήψη των  αναγκαίων  μέτρων ασφαλείας. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 & του Ν.4782/2021, τους όρους της  
Διακήρυξης, και  συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά των Τρικάλων. 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 
 

• ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Τρίκαλα ,  …/…/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: ……………          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ . 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  60.000,00  € συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 24% 
 
Συνοπτικός  Διαγωνισμός της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί με ΙΧ μηχανήματα οδικού 
δικτύου  Μοσχόφυτο – Πολυνέρι – Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια νομού 2021» 
 
CPV: 90620000-9  

 
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Του : ………………………………………………………………………………………………………………………..…  
Έδρα : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Προσφέρουμε :  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜ. 
ΤΙΜ/ΓΙΟ

Υ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ/Δ

ΟΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
(%) ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ 

ΜΟΝ/ΔΟ
Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Προωθητήρας D7 Α-1.1 Ώρες 207 70,00    

2 
Φορτωτής από 101 HP – 
150 HP. 

Α-1.5 Ώρες 180 70,00 
 

  

3 
Λεπίδα αποχιονισμού - 
αλατοδιανομέα  (με 
χορήγηση αλατιού) 

Α-1.9 Ώρες 250 85,00 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24%) :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ME ΦΠΑ:     …………………………………………………………………………….                                                                        

 
        ……..……….. ,  …. / … / 2021 

                           
Ο 

                                               
Προσφέρων 

 
      
                                                                  ( Υπογραφή    και    Σφραγίδα )    





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
 
 
 
 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 





Υπόδειγμα  - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης................................................... 
Προς: Την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 
Βασιλείου Τσιτσάνη 31 – Τρίκαλα – Τ.Κ. 42132 
ΑΦΜ: 997844846 Α’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .................................................., ΑΦΜ:...................... 

(διεύθυνση) ..........................................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο της διακήρυξης) …………………..................... που αφορά στο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) ……………..…… συνολικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ) 
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση). 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 
 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ   (TEΥΔ) 





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 80678 – Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 – ΤΡΙΚΑΛΑ - 42132 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Φ. ΚΛΟΥΤΣΟΤΗΡΑ   
- Τηλέφωνο: 24313 - 51518 
- Ηλ. ταχυδρομείο: techerg.trik@thessaly.gov.gr , f.klotsotira@thessaly.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.thessaly.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
«Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί - με ΙΧ μηχανήματα οδικού δικτύου  Μοσχόφυτο – Πολυνέρι – 
Βαλκάνο – Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια νομού 2021» (CPV: 90620000-9 υπηρεσίες εκχιονισμού) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [21PROC008685819 2021-05-31] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή 
υπηρεσιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού για την περίοδο 2021 - 2022 στο οδικό κύκλωμα 
Ασπροποτάμου αρμοδιότητας συντήρησης της  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:techerg.trik@thessaly.gov.gr




Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[   ] Ναι [    ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[  ] Ναι [  ] Όχι [  ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [    ] Ναι [    ] Όχι 





τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
ε) [    ] Ναι [    ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[    ] Ναι [     ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτηxi· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[       ] Ναι [          ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[     ] Ναι     [    ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[      ] Ναι [       ] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 

 





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv; 

[     ] Ναι    [          ] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  
τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[          ] Ναι          [         ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 





Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[     ] Ναι      [      ] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[       ] Ναι        [       ] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[        ] Ναι        [       ] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

[] Ναι [] Όχι 





αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

 
 





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[     ] Ναι         [       ] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[      ] Ναι       [      ] Όχι 

 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    





 





 
                                                 
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 
xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 
την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  





                                                                                                                                                                            
xxii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxx

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi

 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxii

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiv

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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