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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
ΠΡΟΣ: ΜΥ FOB AKTION

ΚΟΙΝ:

MY FOB AKTION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ.: 26820 45040-41
Φ.831/ ΑΔ.1999
Σ.938
Άκτιο, 12 Οκτ 18
Συνημμένα: -

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.4/18) για την Κοπή και
Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους του Α/Δ Ακτίου
ΣΧΕΤ : ΣΗΜΑ R 250854 Ζ/SEP.18/ΜΤΑ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν.3981/59 «Περί Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως της
περί Μ.Τ.Α. νομοθεσίας».
β. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
ε. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) «Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.
ζ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της
παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές
συναλλαγές», όπως ισχύει.
η. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-13) «Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του
Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΔΑ: Ω3ΦΜ6-ΨΞ1

θ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 247/Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
ι. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ια. Το Π.Δ 715/21-8-79 (ΦΕΚ 212/10-9-79/Β’) «Περί τρόπου ενέργειας από των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), προμηθειών, μισθώσεων και
εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών
πραγμάτων ως και εκτέλεση εργασιών».
ιβ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 316397/18-05-62 (ΦΕΚ 190/2-6-62/Β’)
Απόφασης κ. ΥΕΘΑ «Περί των Όρων της υπό του ΜΤΑ Εκμισθώσεως των ελευθέρων
χώρων, εξασφαλίσεως πληρωμής του μισθώματος και άλλων τινών διατάξεων».
ιγ. Την ΑΔ.Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ
2300/Β) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά
όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών
που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιδ. Το ανωτέρω σχετικό, με το οποίο το Μ.Τ.Α. εξουσιοδοτεί την Μονάδα μας για
την διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κοπή και αποκομιδή
ξυλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 32/19-9-2018 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ.
Προκηρύσσουμε
2. Συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και
με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη
που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων
από χώρους της Μονάδος.
3. Ως τιμές εκκίνησης, ανά κυβικό μέτρο (κ.μ.), ορίζονται τα δεκατρία ευρώ και
δεκαεπτά λεπτά (13,17€) για την ξυλεία ευκαλύπτου, πεύκης και λεύκης. Επισημαίνεται
ότι, οι εκτιμώμενες ποσότητες ξυλείας ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 294 κ.μ ( 165
δέντρα ευκαλύπτου και ένα δέντρο πεύκης).
4. Ο συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26η
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Τμήμα Οικονομικού της
Μονάδος.
5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν
να υποβάλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα διακήρυξη, με τους εξής τρόπους:
α. Την αποστολή τους στη διεύθυνση «ΜΟΙΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ FOB AKTION Τμήμα Οικονομικού – Άκτιο,Τ.Κ. 48100 – Άκτιο, Αιτωλοακαρνανίας» ταχυδρομικά, με
συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη,
όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 25η
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Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των
φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού την
ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του.
6. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην
Υπηρεσία, μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται ως μη κανονικές και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό
όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτοί διαθέτουν
σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
9. Αιτήματα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται έγκαιρα στην
Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να μην απαιτηθεί παράταση της προθεσμίας
παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 3α του Ν.4412/2016.
10. Οι τιμές των οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για
τον εκάστοτε πλειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια,
ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.
11. Αντίγραφα πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική
μορφή (.pdf) στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «ΚΗΜΔΗΣ».
12. Για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες και στο τηλέφωνο 26820 45040-41 (αρμόδιος για συνεργασία: Σγος (Ο)
Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία-Υπσγος (ΥΟΚ) Σταμάτης Αθανάσιος), ενώ για την εξέταση
της προς εκποίηση ξυλείας στο Γραφείο Ασφαλείας Πτήσεων & Εδάφους (Γ.Α.Π.Ε.) και
στο τηλέφωνο 26820 45004.
Ακριβές αντίγραφο
Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Α.
ΕΟΥ ΜΥ FOB AKTION
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού
«Β» Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
«Γ» Σχέδιο Σύμβασης προς Υπογραφή

Σμχος (Ι) Απόστολος Καστώρης
Διοικητής ΜΥ FOB AKTION
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Στη Φ.831/ΑΔ.18377/Σ.3755

ΜΥ FOB AKTION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Άκτιο,

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.04/18

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με
ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα
συνέχισης με προφορικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάδειξη πλειοδότη για την άπαξ κοπή και αποκομιδή
ξυλείας δέντρων

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

290 κ.μ ξυλείας ευκαλύπτου και 4 κ.μ. ξυλεία πεύκης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΜΥ FOB AKTION
(για λογαριασμό του ΜΤΑ)

CPV

03419000-0

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο
της τιμής, για την άπαξ κοπή & αποκομιδή στο σύνολο

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

δεκετρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (13,17€) ανά κ.μ. για
την ξυλεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00
(για προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά
ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο)
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00
(για προσφορές που κατατίθενται ιδιοχείρως)

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης
και τα παραρτήματά της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Ακριβές αντίγραφο
Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Α.
ΕΟΥ ΜΥ FOB AKTION

Σμχος (Ι) Απόστολος Καστώρης
Διοικητής ΜΥ FOB AKTION
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Στη Φ.831/ΑΔ.1999/Σ.938

ΜΥ FOB AKTION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Άκτιο,
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Διαγωνισμού

1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη που θα
αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από
χώρους του Α/Δ Ακτίου.
2. Ο διαγωνισμός γίνεται από την MY FOB AKTION για λογαριασμό του ΜΤΑ
δυνάμει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 “Πόροι” του Α.Ν. 1988/1939.
3. Οι εκτιμώμενες ποσότητες ξυλείας ανέρχονται σε 290 κ.μ για την ξυλεία
ευκαλύπτου και 4 κ.μ. για την ξυλεία πεύκης Αναλυτικότερα, η ποσότητα αναφέρεται σε
εκατόν εξήντα πέντε (165) άτομα ευκαλύπτου και σε τέσσερα (4) άτομα πεύκης.
4. Ως τιμές εκκίνησης, ανά κυβικό μέτρο (κ.μ.), ορίζονται τα δεκετρία ευρώ και
δεκαεπτά λεπτά (13,17€).
Άρθρο 2ο
Κριτήριο Κατακύρωσης
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00, ως
συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές των
συμμετεχόντων και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές, ενώπιον της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού.
2. Ως κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την άπαξ κοπή και αποκομιδή της
ξυλείας στο σύνολό της.
Άρθρο 3ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά και νομικά πρόσωπα, που
ασκούν το γεωργικό ή άλλο επάγγελμα ή δραστηριότητα που να έχει σχέση με αυτό,
εφόσον δεν έχουν αποκλειστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή άλλων
Οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων, από αυτόν εξουσιοδοτημένα ή άλλων
αρμοδίων Κρατικών Αρχών.
2. Τα διαγωνιζόμενα φυσικά πρόσωπα, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να
καταθέτουν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού υπεύθυνη δήλωση με την
οποία να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους.
3. Τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να
καταθέσουν στην Επιτροπή, μαζί με την προσφορά τους και:
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α. Κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους.
β. Αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικών συνεδρίασης του αρμοδίου κατά το
καταστατικό τους συλλογικού οργάνου διοίκησης, από το οποίο να προκύπτει με
σαφήνεια η βούληση του νομικού προσώπου για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και
να παρέχει εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα για την κατάθεση της
προσφοράς και την περαιτέρω συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
4. Οι όροι «συμμετέχων», «προσφέρων», «οικονομικός φορέας» και «πλειοδότης»
αφορούν όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.
5. Οι τυχόν εκπρόσωποι των συμμετεχόντων πρέπει μαζί με την προσφορά να
καταθέσουν και σχετική εξουσιοδοτική επιστολή του εκπροσωπούμενου, νόμιμα
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει χωρίς αμφιβολία
η παροχή της εξουσιοδότησης.
Άρθρο 4 ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει:
α. Να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισμένο φάκελο.
β. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς
όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική
γλώσσα.
γ. Να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή
αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ.
2. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης.
5. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του συμμετέχοντα και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα)
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β. Την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, υπό μορφή οδηγίας (Προς την MY
FOB AKTION)
γ. Τα στοιχεία του
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ……....)

διαγωνισμού

(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

δ. Την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία-διεύθυνση-στοιχεία επικοινωνίας
κλπ)
6. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ. Α'75), ως υπόδειγμα το
Προσθήκης «1», η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή
τα ΚΕΠ, στην οποία:
(1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
(2) Να δηλώνεται η ιδιότητά τους συμμετέχοντα .
(3) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.
(4) Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλειστεί από συμμετοχή τους σε δημόσιο
διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή άλλων Οργάνων
της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων, από αυτόν εξουσιοδοτημένα ή άλλων αρμοδίων
Κρατικών Αρχών.
(5) Να βεβαιώνεται ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του
άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσει ως άμεσους ή έμμεσους
αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των
Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.
(6) Να αναγράφει επί λέξη: «Έλαβα γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων
της παρούσας Διακήρυξης, του οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς
και τις διατάξεις που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς».
β. Οικονομική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει :
(1) Την προσφερόμενη τιμή ανά είδος ξυλείας σε ευρώ, η οποία θα
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως (ως η Προσθήκη «2» του παρόντος
Παραρτήματος). Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
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(2) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
(3) Δήλωση για το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.
(4) Η προσφερόμενη
αναθεώρησης ή αυξομείωσής της.

τιμή

θα δοθεί

χωρίς

όρο

αναπροσαρμογής,

γ. Εγγύηση συμμετοχής η οποία να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις
εκατό (5%) της συνολικής προσφερόμενης τιμής.
(1) Υπό μορφή:
(α) εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Τράπεζα Ελλάδος ή
(β) γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή
(γ) γραμμάτιο είσπραξης της Διαχείρισης Χρηματικού της MY FOB AKTION
(με κατάθεση μετρητών στην Δ.Χ. πριν την έναρξη της διαδικασίας).
(2) Μετρητά κατά την έναρξη της διαδικασίας και ενώπιον της Επιτροπής
διενέργειας ή αυτούσιες ομολογίες δεν γίνονται αποδεκτά.
(3) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία λήξης,
αλλά να ισχύει μέχρι της επιστροφής της. Σε αντίθετη περίπτωση η ημερομηνία λήξης
πρέπει να καλύπτει χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών, πέραν του χρόνου λήξης
της προσφοράς του πλειοδότη. Διατύπωση ή όρος περιλαμβανόμενος στην εγγυητική
επιστολή αντίθετος προς τα ανωτέρω καθιστά την προσφορά του πλειοδότη απορριπτέα
με απόφαση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
(4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται στους προσφέροντες αμέσως
μετά τη λήψη της οριστικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου (κατά περίπτωση Δ.Σ./
ΜΤΑ,ΥΕΘΑ κ.λπ.) για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και την υπογραφή σχετικής
σύμβασης από τον πλειοδότη.
δ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.
Άρθρο 5ο
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν,
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είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
3. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα
ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του Διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού,
συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή
παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες αφορούν στον
Διαγωνισμό.
4. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον πλειοδότη μπορεί να
γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον
αυτός το αποδεχτεί.
Άρθρο 6ο
Αποσφράγιση-Αξιολόγηση Προσφορών
1. Η αποσφράγιση-αξιολόγηση του κυρίως φακέλου των προσφορών, γίνεται
δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία αυτών που
υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Μετά το πέρας της
συνεδρίασης η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές, με την
σύνταξη πρακτικού.
2. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι, μονογράφονται τα δικαιολογητικά και η
οικονομική προσφορά κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
β. Ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής ως προς τη νομιμότητα και την
πληρότητα τους, καθώς και η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους και της
διατάξεις της παρούσας.
3. Ο διαγωνισμός δύναται να συνεχιστεί με προφορικές προσφορές, από τους
συμμετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η οικονομική προσφορά
έγιναν αποδεκτά, μέχρι την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη.
4. Η προφορική προσφορά γίνεται δεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον δυο τοις εκατό
(2%) ανώτερη, από την προηγούμενη μεγαλύτερη προσφορά.
Άρθρο 7ο
Ενστάσεις - Προσφυγές
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής. Ενστάσεις που
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν
γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία
υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του
Ν.4412/16.
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2. 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 το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 8ο
Επιλογή Πλειοδότη - Κατάρτιση Σύμβασης
1. Η επιλογή του πλειοδότη και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα γίνει με
απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της
MY FOB AKTION.
2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Γ»
της διακήρυξης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης
που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
3. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα
εφαρμοσθούν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις
συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 9ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
1. Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει στη Κεντρική Διαχείριση της MY FOB AKTION, πριν την
υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το
δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί
στον πλειοδότη μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.
2. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί το ανωτέρω ποσό στην Διαχείριση Χρηματικού
της MY FOB AKTION.
Άρθρο 10ο
Υποχρεώσεις Πλειοδότη
1. Η κοπή, η αποκομιδή, η μεταφορά εκτός Μονάδος και η ζύγιση της ξυλείας θα
πραγματοποιηθεί με προσωπικό, μέσα και έξοδα του πλειοδότη. Η ζύγιση της ξυλείας
θα πραγματοποιείται στην περιοχή του Ακτίου με έκδοση αντίστοιχων ζυγολογίων.
2. Ο πλειοδότης οφείλει να καθαρίσει τους χώρους κοπής από κλαδιά και τυχόν
απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες με δική του ευθύνη.
3. Με την ανάδειξή του προσφέροντα ως πλειοδότης, αυτός οφείλει να υποβάλει
στην Μονάδα κατάσταση με το προσωπικό και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για
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την εκτέλεση των εργασιών και να εξασφαλίζει σχετικές άδειες εισόδου από το Γραφείο
Ασφαλείας (τηλ. 26820 45005-8).
4. Ο πλειοδότης υποχρεούται στην τήρηση της Ελληνικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα
της Εργατικής (μισθοί, ασφάλιση, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις,
φόροι κλπ) και είναι ο μόνος υπεύθυνος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί το
εργατικό προσωπικό και τα μηχανήματά του κατά την εκτέλεση των εργασιών και φέρει
αποκλειστικά και μόνο αυτός ολόκληρη την κάθε είδους ευθύνη (αστική, ποινική,
διοικητική) για τις πραγματοποιούμενες από αυτόν εργασίες κοπής και αποκομιδής της
ξυλείας. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η υποχρέωση να ασφαλίζει και να διατηρεί
ασφαλισμένο το απασχολούμενο προσωπικό, για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της
εργασίας και εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Επίσης, αυτός βαρύνεται
και ευθύνεται για το χρησιμοποιούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους μισθούς τους,
την ασφάλισή τους και αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη έναντι των
ασφαλιστικών ταμείων τους. Η Μονάδα και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» ουδεμία ευθύνη φέρουν σε σχέση με τα ανωτέρω.
5. Επίσης, ο πλειοδότης δεν θα χρησιμοποιήσει αλλοδαπούς που δεν κατέχουν
άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα καθώς και προσωπικό που δεν
περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση που έχει προσκομίσει στη Μονάδα.
6. Για την είσοδο του προσωπικού του πλειοδότη στην Μονάδα αυτό οφείλει:
α. Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της Μονάδος.
β. Να φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ. Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδος και
να σέβεται τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
7. Ο πλειοδότης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος (ποινικά, αστικά και
διοικητικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα
προσωπικό του.
8. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι :
α. Δεν θα έχει καμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ σχέση εξάρτησης
με την Πολεμική Αεροπορία.
β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.
9. Ο πλειοδότης οφείλει να αποσύρει τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά
που ολοκληρώνει τις εργασίες του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η έγκριση από το
Γραφείο Ασφάλειας Μονάδος.
10. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου διασφαλιστεί ο κίνδυνος από ενδεχόμενη
εκδήλωση πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού που πιθανόν επηρεάσει το επιχειρησιακό
έργο Μονάδος, ο πλειοδότης οφείλει να προβαίνει στην αποκομιδή της ξυλείας ανά
τακτά χρονικά διαστήματα.
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11. Ο πλειοδότης οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα οποιαδήποτε κλοπή, βλάβη ή
ζημιά προκληθεί με υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του.
12. Πριν τη μεταφορά της ξυλείας εκτός της Μονάδας θα πραγματοποιείται έλεγχος
και καταμέτρηση της υλοτομίας, ανά είδος και ποσότητα, από την Επιτροπή Ελέγχου και
Παραλαβής και από Δασοπόνο του αρμόδιου Δασαρχείου , ώστε να χορηγηθούν τα
απαραίτητα για την μεταφορά, κατοχή και διάθεση δελτία. Ο πλειοδότης είνια υπεύθυνος
γαι την τήρηση όλων των διαδικασιών- περιορισμούς του Δασαρχείου και να καλεί αυτό
γαι έλεγχο πριν την μεταφορά της ξυλείας εκτός Μονάδας.
13. Ο πλειοδότης δύναται να εισέλθει στη Μονάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Για εργασία κατά τις μη εργάσιμες μέρες και ώρες πρέπει να εξασφαλίζει άδεια
από το Γραφείο Ασφαλείας της Μονάδας (τηλ. 26820 45005-8)
14. Ως χρόνος περάτωσης πάσης φύσεως εργασιών ορίζεται το χρονικό διάστημα
εντός των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Άρθρο 11ο
Καταβολή Μισθώματος
1. Η καταβολή του συνολικού ποσού της πλειοδοσίας θα γίνει τοις μετρητοίς ως
ακολούθως:
α. Πριν την έναρξη των εργασιών θα κατατεθεί στο Τμήμα Οικονομικού της MY
FOB AKTION το 10% επί της συνολικής τιμής της πλειοδοσίας.
β. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί κατόπιν πέρατος των εργασιών, της
προσκόμισης των σχετικών δελτίων κατοχής και διάθεσης δασικών προϊόντων του
αρμόδιου
Δασαρχείου
και
του
σχετικού
πρακτικού
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης/Παραλαβής της σύμβασης.
2. Το συνολικό ποσό της πλειοδοσίας που θα καταβληθεί στην MY FOB AKTION
θα αποδοθεί στο Μ.Τ.Α., που είναι και ο δικαιούχος αυτού.
Άρθρο 12ο
Εκχώρηση Δικαιωμάτων - Υποχρεώσεων
Αποκλείεται στον πλειοδότη το δικαίωμα εκχώρησης, στο σύνολο ή σε μέρος, των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε οποιονδήποτε τρίτο.
Άρθρο 13ο
Κυρώσεις - Κήρυξη του Πλειοδότη ως Έκπτωτου
1. Κυρώσεις σε βάρος του πλειοδότη επιβάλλονται σε περίπτωση που οι εργασίες
δεν παραδοθούν εντός των ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, για κάθε
παράβαση όρων της σύμβασης και σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις και έγγραφες παρατηρήσεις της ΜΥ FOB AKTION, σύμφωνα με το άρθρο
207 του Ν.4412/16, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
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2. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας κοπής-αποκομιδής της ξυλείας,
δύναται με απόφαση του Δ.Σ./ΜΤΑ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Μονάδος, να
χορηγηθεί στον τελευταίο πλειοδότη παράταση προθεσμίας αυτής μέχρι 30 συναπτές
μέρες. Σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως καιρικά φαινόμενα κλ, εμποδίζουν
την εκτέλεση των εργασιών, δύναται αυτές να διακοπούν για όσο διάστημα χρειαστεί και
να πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν έγγραφη αίτησης του
πλειοδότη και έγκρισης του Δκτη της Μονάδος.
3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών εργασιών και
παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 4412/16).
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον πλειοδότη, ο οποίος
υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που
συνέβησαν.
5. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Αναθέτουσας
Αρχής για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης.
6. Για τα θέματα κήρυξης του πλειοδότη ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε
αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 και 207 του
Ν.4412/16.
Άρθρο 14ο
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον πλειοδότη, εφόσον οι εργασίες δεν
εκτελέστηκαν με υπαιτιότητα της Μονάδος (π.χ. περίοδοι ασκήσεων) και εφόσον
διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης
των εργασιών. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του πλειοδότη. Ως
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:
α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του.
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του που συνεπάγεται ομοίως τη
διακοπή των εργασιών του.
γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός.
ε. Πόλεμος.
στ. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων και εφόσον
επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύμβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή προμηθευτή
δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
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ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
2. Τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία πρέπει να αναφερθούν από τον
πλειοδότη, εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την εκδήλωσή
τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας αρχής. Εφόσον τα γεγονότα
είναι διαρκή, ο πλειοδότης θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη
και τη λήξη τους.
3. Επισημαίνεται ότι κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν θα γίνεται αποδεκτός
εφόσον ο πλειοδότης εκτελέσει παρόμοιες εργασίες σε άλλον καταναλωτή κατά τις
ημερομηνίες που επικαλεσθεί αδυναμία εκτέλεσης στην Μονάδα.
Άρθρο 15ο
Λοιπές Διατάξεις
1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα :
α. Λύσης της σύμβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον
δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίησή της ή κριθεί ασύμφορη.
β. Τροποποίησης των όρων της σύμβασης οιανδήποτε στιγμή εάν τούτο
κρίνεται συμφέρον γι' αυτή.
2. Η σύμβαση κατισχύει παντός άλλου κειμένου επί του οποίου στηρίζεται
(διακήρυξη, προσφορές κλπ.), εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς
ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης, η διαφορά τίθεται κατόπιν προσφυγής
ενός εκ των δύο μερών υπό την κρίση των αρμοδίων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου
Ελληνικού Δικαίου και των οποίων η απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική
αμφοτέρους.

την
του
του
για

4. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι
διατάξεις του ΠΔ 715/79 και του Ν.4412/16.
5. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ακριβές αντίγραφο

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
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«2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Στη Φ.831/ΑΔ.1999/Σ.938

ΜΥ FOB AKTION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Άκτιο,

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ (1)
Ο-Η Όνομα

Επώνυμο

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας
Ημερομηνία Γέννησης

(2)

…….…….../….………../……….……

Τόπος Γέννησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Τόπος Κατοικίας
Αριθ. Τηλεομοιοτύπου (FAX)

Τηλ.
Οδός

Αριθ.

Τ.Κ.

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου(E-mail)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :
Στα πλαίσια της συμμετοχής μου στον υπ' αριθμό Δ…./….. συνοπτικό πλειοδοτικό
διαγωνισμό για την “Kοπή και Αποκομιδή Ξυλείας από Χώρους του Α/Δ Ακτιου,
α. Λαμβάνω μέρος στο διαγωνισμό με την ιδιότητα του ....................................
β. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου
ιδιότητα.
γ. Δεν έχω αποκλειστεί από συμμετοχή μου σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή άλλων Οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων, από
αυτόν εξουσιοδοτημένα ή άλλων αρμοδίων Κρατικών Αρχών.
δ. Έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και
δεν θα χρησιμοποιήσω ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία
Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την
αποστρατεία τους.
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ε. Έλαβα γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων της παρούσας Διακήρυξης, του οποίους
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τους Δημόσιους
Διαγωνισμούς.
Ημερομηνία………………………..
Ο-Η Δηλ…….
(Σφραγίδα & Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του Δημοσίου Τομέα, που απευθύνεται η αίτηση
(2) Αναγράφεται ολογράφως
(3 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

Ακριβές Αντίγραφο
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Στη Φ. 8321/ΑΔ.1999/Σ.398

MY FOB AKTION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ακτιο,

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ………………..…………………...…………………………………………….
Α.Φ.Μ: …………………………….………………….… Δ.Ο.Υ:…………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………….………..………………………………..
ΠΟΛΗ:……………………………………………...ΝΟΜΟΣ:……..…….…………….…….
ΤΗΛ.:……………………………FAX:…………….…….
1. Καταθέτω οικονομική προσφορά για την κοπή και αποκομιδή ξυλείας στα
πλαίσια του Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθμό Δ…./….. της 117ΠΜ:
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1.

ΞΥΛΕΙΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ

2.

ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
Κ.Μ. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

2. Η προσφορά ισχύει για ..…………………….…… (…) ημέρες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.
3. Ο χρόνος περάτωσης πάσης φύσεως εργασιών είναι οι ...................... (.....)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
(Τόπος)…………….. : (Ημερομηνία).........................
(Σφραγίδα-Υπογραφή)

Ακριβές Αντίγραφο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Στη Φ.

MY FOB AKTION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Άκτιο,

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./18
ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………………………………..
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ : ………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο

:

Γενικοί Όροι

Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Γ.

2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο

: Υποχρεώσεις Πλειοδότη

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

Ε.

Περιγραφή - Τιμή Αντικειμένου
Καταβολή Μισθώματος
Κυρώσεις
Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
Εγγυήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο

Δ.

:
:
:
:
:
:

9ο
10ο
11o
12ο

:
:
:
:

Διάρκεια Σύμβασης
Καταμέτρηση
Εκχώρηση Δικαιωμάτων - Υποχρεώσεων
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 13o : Τροποποίηση Όρων Σύμβασης
Άρθρο 14o : Ολοκλήρωση Σύμβασης
ΓΕΝΙΚΑ

…/ 1 8
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΜΥ FOB AKTION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ.: 26820 45040-41
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …/18

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ……………… €
ΓΙΑ ΤΗΝ ………………………………………………………….

Στην ………………. σήμερα ………………………………..στην Μονάδα .……….. οι
υπογεγραμμένοι: …………………………………. Διοικητής της ……., ως εκπρόσωπος
της ΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ...........................................................
Κατακυρωτική Απόφαση του διαγωνισμού για την …………………................. και ο/η
«………………………….................», ΑΦΜ …………………., Οδός ………………,
αριθμ. .………, τηλ. ………………, fax .……………, που εκπροσωπείται από τον
………………………………………………… με το υπ’ αριθμό ........................ Δ.Τ.,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα
ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής «Πλειοδότη» των εργασιών
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο δύο (2) της σύμβασης.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και τουΠ.Δ 715/21-8-79 (ΦΕΚ 212/10-9-79/Β’) «Περί
τρόπου ενέργειας από των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων,
εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτέλεση εργασιών», όπως ισχύουν.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από οποιαδήποτε
Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής
και χρόνου παράδοσης των εργασιών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου
1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην ……………………….
………………………………….., ως εξής:
Α/Α

CPV

Περιγραφή Είδους

ΜΜ

Ποσ

Τιμή ΜΜ (€)

Συνολική Αξία (€)

Σύνολο:

2. Ο Πλειοδότης βαρύνεται με τα ακόλουθα έξοδα:
α. Φορτωτικά, μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, τα οποία
απαιτούνται μέχρι την Οριστική Παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.
β. Αμοιβές και έξοδα ασφάλισης προσωπικού.
γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην προσφορά του
Πλειοδότη.
Άρθρο 3ο
Καταβολή Μισθώματος
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1. Η καταβολή του συνολικού ποσού της πλειοδοσίας θα γίνει τοις μετρητοίς ως
ακολούθως:
α. Πριν την έναρξη των εργασιών θα κατατεθεί στο Τμήμα Οικονομικού της ΜΥ
FOB ΑΚΤΙΟΝ το 10% επί της συνολικής τιμής της πλειοδοσίας.
β. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί κατόπιν πέρατος των εργασιών, της
προσκόμισης των σχετικών δελτίων κατοχής και διάθεσης δασικών προϊόντων του
Δασαρχείου και του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής
της σύμβασης.
2. Το συνολικό ποσό της πλειοδοσίας που θα καταβληθεί στην MY FOB AKTION
θα αποδοθεί στο Μ.Τ.Α., που είναι και ο δικαιούχος αυτού.
Άρθρο 4ο
Κυρώσεις
1. Κυρώσεις σε βάρος του Πλειοδότη επιβάλλονται σε περίπτωση που οι εργασίες
δεν παραδοθούν εντός των ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, για κάθε
παράβαση όρων της σύμβασης και σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις και έγγραφες παρατηρήσεις της MY FOB AKTION, σύμφωνα με το άρθρο
207 του Ν.4412/16, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
2. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας κοπής-αποκομιδής της ξυλείας,
δύναται με απόφαση του Δ.Σ./ΜΤΑ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Μονάδος, να
χορηγηθεί στον τελευταίο πλειοδότη παράταση προθεσμίας αυτής μέχρι 30 συναπτές
μέρες. Σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως καιρικά φαινόμενα κλ, εμποδίζουν
την εκτέλεση των εργασιών, δύναται αυτές να διακοπούν για όσο διάστημα χρειαστεί και
να πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν έγγραφης αίτησης του
πλειοδότη και σχετικής έγκρισης του Δκτη της Μονάδος.
3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών εργασιών και
παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 4412/16).
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Πλειοδότη, ο οποίος
υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που
συνέβησαν.
5. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Αναθέτουσας
Αρχής για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης.
6. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο Πλειοδότης δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά
σε όλα τα μέλη της ένωσης.
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Άρθρο 5ο
Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου
1. Ο Πλειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση
του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εφόσον
δεν εκτέλεσε το σύνολο των εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.
4412/16.
2. Στον Πλειοδότη που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται,
με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β. Δύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Πλειοδότη από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του
νόμου.
3. Για τα θέματα κήρυξης του πλειοδότη ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε
αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 και 207 του
Ν.4412/16.
Άρθρο 6ο
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Πλειοδότη, εφόσον οι εργασίες δεν
εκτελέστηκαν με υπαιτιότητα της Μονάδος (π.χ. περίοδοι ασκήσεων) και εφόσον
διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης
των εργασιών. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας είναι υποχρέωση του Πλειοδότη. Ως
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:
α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του.
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του που συνεπάγεται ομοίως τη
διακοπή των εργασιών του.
γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός.
ε. Πόλεμος.
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στ. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων και εφόσον
επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύμβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή προμηθευτή
δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
2. Τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία πρέπει να αναφερθούν από τον
πλειοδότη, εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την εκδήλωσή
τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας αρχής. Εφόσον τα γεγονότα
είναι διαρκή, ο Πλειοδότης θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη
και τη λήξη τους.
3. Επισημαίνεται ότι κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν θα γίνεται αποδεκτός
εφόσον ο Πλειοδότης εκτελέσει παρόμοιες εργασίες σε άλλον καταναλωτή κατά τις
ημερομηνίες που επικαλεσθεί αδυναμία εκτέλεσης στην Μονάδα.
Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις
Ο Πλειοδότης κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης, την υπ’ αριθμό ……………………… επιστολή, της ………………,
ισχύος ………………………., ποσού ευρώ …………………………………. (……….€) που
αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας, η οποία
θα επιστραφεί σε αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης.
M ΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις Πλειοδότη
1. Η κοπή, η αποκομιδή και η μεταφορά εκτός Μονάδος της ξυλείας θα
πραγματοποιηθεί με προσωπικό, μέσα και έξοδα του Πλειοδότη.
2. Ο πλειοδότης οφείλει να καθαρίσει τους χώρους κοπής από κλαδιά και τυχόν
απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες με δική του ευθύνη.
3. Με την ανάδειξή του προσφέροντα ως Πλειοδότης, αυτός οφείλει να υποβάλει
στην Μονάδα κατάσταση με το προσωπικό και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για
την εκτέλεση των εργασιών και να εξασφαλίζει σχετικές άδειες εισόδου από το Γραφείο
Ασφαλείας (τηλ. 26230-65005/8).
4. Ο Πλειοδότης υποχρεούται στην τήρηση της Ελληνικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα
της Εργατικής (μισθοί, ασφάλιση, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις,
φόροι κλπ) και είναι ο μόνος υπεύθυνος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί το
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εργατικό προσωπικό και τα μηχανήματά του κατά την εκτέλεση των εργασιών και φέρει
αποκλειστικά και μόνο αυτός ολόκληρη την κάθε είδους ευθύνη (αστική, ποινική,
διοικητική) για τις πραγματοποιούμενες από αυτόν εργασίες κοπής και αποκομιδής της
ξυλείας. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα,
η υποχρέωση να ασφαλίζει και να διατηρεί
ασφαλισμένο το απασχολούμενο προσωπικό, για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της
εργασίας και εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Επίσης, αυτός βαρύνεται
και ευθύνεται για το χρησιμοποιούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους μισθούς τους,
την ασφάλισή τους και αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη έναντι των
ασφαλιστικών ταμείων τους. Η Μονάδα και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» ουδεμία ευθύνη φέρουν σε σχέση με τα ανωτέρω.
5. Επίσης, ο Πλειοδότης δεν θα χρησιμοποιήσει αλλοδαπούς που δεν κατέχουν
άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα καθώς και προσωπικό που δεν
περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση που έχει προσκομίσει στη Μονάδα.
6. Για την είσοδο του προσωπικού του Πλειοδότη στην Μονάδα αυτό οφείλει:
α. Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της Μονάδος.
β. Να φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ. Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδος και
να σέβεται τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
7. Ο Πλειοδότης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος (ποινικά, αστικά και
διοικητικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα
προσωπικό του.
8. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι :
α. Δεν θα έχει καμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ σχέση εξάρτησης
με την Πολεμική Αεροπορία.
β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.
9. Ο Πλειοδότης οφείλει να αποσύρει τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά
που ολοκληρώνει τις εργασίες του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η έγκριση από το
Γραφείο Ασφάλειας Μονάδος.
10. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου διασφαλιστεί ο κίνδυνος από ενδεχόμενη
εκδήλωση πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού που πιθανόν επηρεάσει το επιχειρησιακό
έργο Μονάδος, ο Πλειοδότης οφείλει να προβαίνει στην αποκομιδή της ξυλείας ανά
τακτά χρονικά διαστήματα.
11. Ο Πλειοδότης οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα οποιαδήποτε κλοπή, βλάβη ή
ζημιά προκληθεί με υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του.
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12. Ο πλειοδότης δύναται να εισέλθει στη Μονάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Για εργασία κατά τις μη εργάσιμες μέρες και ώρες πρέπει να εξασφαλίζει άδεια
από το Γραφείο Ασφαλείας της Μονάδας (τηλ. 26820 45005-8).
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 9ο
Διάρκεια Σύμβασης
Ως χρόνος περάτωσης πάσης φύσεως εργασιών ορίζεται το χρονικό διάστημα
εντός των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την .................................. .
Άρθρο 10ο
Καταμέτρηση
1. Η Μονάδα υποχρεούται να προσδιορίσει, κατά την εγκατάσταση του Πλειοδότη,
τα μίσθια δέντρα προς κοπή - αποκομιδή. Γι’ αυτό το λόγο συγκροτεί τριμελή Επιτροπή,
η οποία:
α. Υποδεικνύει στο Πλειοδότη τα προς κοπή - αποκομιδή δέντρα, όπως και τους
τυχόν κινδύνους που μπορούν να προκύψουν κατά τις εργασίες κοπής - αποκομιδής.
β. Καταμετρά τα αντίστοιχα δέντρα, παρουσία του Πλειοδότη και εγκαθιστά
αυτόν στους χώρους της Μονάδος.
2. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο σε τρία αντίτυπα και
υπογράφονται όλα από την Επιτροπή και το Πλειοδότη. Από τα τρία αντίτυπα του
πρωτοκόλλου λαμβάνουν από ένα ο Εκμισθωτής, ο Πλειοδότης και η Μονάδα.
3. Ο Πλειοδότης δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής των δέντρων με άλλα, πέραν
αυτών που υποδείχτηκαν.
4. Πριν τη μεταφορά της ξυλείας εκτός της Μονάδας θα πραγματοποιείται έλεγχος
και καταμέτρηση της υλοτομίας, ανά είδος και ποσότητα, από την Επιτροπή Ελέγχου και
Παραλαβής και από Δασοπόνο του Δασαρχείου , ώστε να χορηγηθούν τα απαραίτητα
για την μεταφορά, κατοχή και διάθεση δελτία.
Άρθρο 11ο
Εκχώρηση Δικαιωμάτων - Υποχρεώσεων
Αποκλείεται στον Πλειοδότη το δικαίωμα εκχώρησης, στο σύνολο ή σε μέρος, των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε οποιονδήποτε τρίτο.
Άρθρο 12ο
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύμβασης από τον Πλειοδότη, εφόσον αυτός δεν το καταβάλει άμεσα
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στην MY FOB AKTION, τότε αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα
δικαιώματα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
M ΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 13ο
Τροποποίηση Όρων Σύμβασης
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της επιτρέπεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 14ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και μεταφέρθηκε ολόκληρη η ποσότητα του
ξυλείας που κόπηκε.
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα
από τη σύμβαση.
ΓΕΝΙΚΑ
1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΑ, η Μονάδα έχει το δικαίωμα
μονομερούς λύσης της σύμβαση οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ή να περιορίσει
μονομερώς την αριθμό των εκποιούμενων δέντρων, εάν:
α. Συντρέχουν λόγοι Εθνικού συμφέροντος, οι οποίοι επιβάλλουν τούτο.
β. Η Μονάδα ή αρμόδιοι φορείς της ΠΑ ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας έχουν
ανάγκη του συνόλου ή τμήματος των χώρων αυτών.
γ. Συντρέχουν λόγοι που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων και εδάφους, οι
οποίοι το υπαγορεύουν.
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δ. Για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύθηκε η κοπή - αποκομιδή ξυλείας.
4. Εάν τα δέντρα κοπής - αποκομιδής περιοριστούν πέρα από το 50% του αριθμού
των εκμισθωμένων, ο Πλειοδότης, εντός 30 ημερών από την προς αυτόν γνωστοποίηση
του περιορισμού, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, εφόσον η εκμετάλλευση των
υπολοίπων δέντρων κρίνεται γι' αυτόν ασύμφορη.
5. Η καταμέτρηση της αφαιρούμενης ποσότητας δέντρων γίνεται από τριμελή
Επιτροπή, που ορίζεται είτε από το ΜΤΑ είτε από την Διοίκηση της Μονάδας ευθύνης.
Κατά την καταμέτρηση παρίσταται και ο Πλειοδότης (ή εκπρόσωπος του), ο οποίος και
υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει η επιτροπή και το σκαρίφημα της
Μονάδος, επί του οποίου θα σημειωθούν οι αφαιρούμενοι χώροι.
6. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, η αποβολή του Πλειοδότη από τους
μίσθιους χώρους γίνεται δια της διοικητικής οδού. Το αυτό ισχύει και για τον περιορισμό
της έκτασης των μισθίων χώρων.
7. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση σύμβασης
μεταξύ του Πλειοδότη και της Π.Α. λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία
προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του
διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.
8. Η παρούσα συντάχθηκε εις 4-πλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. .
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
«Β» Οικονομική Προσφορά Πλειοδότη
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