
  

 

                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 

 

 Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ανακοινώνει ότι την 26η του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, στα γραφεία    της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου 

(Γεωργίου Μαύρου 2, περιοχή Ζέφυρος Τ.Κ 85100 Ρόδος) και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης 

επίδοσης προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής) θα γίνει στα γραφεία της στη  

Ρόδο, (Γεωργίου Μαύρου 2 -περιοχή Ζέφυρος, Τ.Κ 85100 Ρόδος) συνοπτικός διαγωνισμός 

με κλειστές προσφορές για την μίσθωση: ενός (1) φορτωτή για «Συντήρηση του δασικού 

οδικού δασικών περιοχών Νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου» για το έτος 2018»  

Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για έργο εκτελούμενο με 

αυτεπιστασία.  

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

169424/1647/24-04-2018 (ΑΔΑ 6ΙΙ74653Π8-ΥΔΕ) Απόφαση με εντολή Υπουργού του 

Πρ/νου της Γεν. Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης - 

χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 

υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που 

περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για 

χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018  

Η  υλοποίηση του έργου θα γίνει  σύμφωνα  με την υπ΄αριθμ. 31698/31-05-2018 

Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ ΩΑΔ9ΟΡ1Ι-14Χ) 

υλοποίησης του έργου με μίσθωση μηχανημάτων και με αυτεπιστασία. 

Η ιπποδύναμη του φορτωτή θα είναι από 100 ΗΡ έως και 240 ΗΡ 
 Μηχανήματα μεγαλύτερης ιπποδύναμης των ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν 

στον διαγωνισμό, αλλά θα αξιολογηθούν με ιπποδύναμη ίση με τη μέγιστη προηγούμενα 
αναφερόμενη ιπποδύναμη. 

Οι επιπλέον ίπποι δεν θα ληφθούν υπόψη, παρά μόνο στην περίπτωση ύπαρξης 
προσφορών ίσων πηλίκων της ωριαίας προσφοράς δια της ιπποδύναμης. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών για κάθε μηχάνημα θα υπολογιστεί το πηλίκο 
της ωριαίας προσφοράς δια της ιπποδύναμης. Θα προτιμηθούν για την μίσθωση τα 

μηχανήματα με την μικρότερη προσφορά κατά ώρα και ίππο. 
  Η  δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.000 (εικοσιτεσσάρων χιλιάδων) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (ήτοι 19.354 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%).  
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής διαγωνισμό προβλέπονται στο άρθρο 6 της 

συνημμένης  ταυτάριθμης αναλυτικής διακήρυξης, η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
(Διαύγεια και στον ΚΗΜΔΗΣ, στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας καθώς και 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ρόδου. 

                         

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός της Τρίτης 26ης Ιουνίου 2018 αποβεί άγονος ή 

ασύμφορος για το δημόσιο ή δεν διεξαχθεί λόγω ανωτέρας βίας, θα οριστεί νέα ημερομηνία 

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποίας θα κοινοποιηθεί εγγράφως, πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς 

συμμετέχουν και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Τα αναλυτικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό 

ακολουθούν στην συνημμένη αναλυτική διακήρυξη. 

 

                                          Με εντολή Συντονιστή 

                Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

    Δασολόγος Msc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Συνημμένα: Αναλυτική Διακήρυξη 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

   ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

Τμήμα: Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων 

Ταχ. Δ/νση : Γ. Μαύρου 2 – 85100 Ρόδος 

       Πληροφορίες: Λεφάκης Δημήτριος 

       : 2241043685 

       : 2241043691 

       :  d.lefakis@apdaigaiou.gov.gr 

 

        Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η  

 

 «Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες 

προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) φορτωτή για «Συντήρηση του δασικού οδικού 

δασικών περιοχών Νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου» για το έτος 2018»   

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 117 και 177 του Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογής στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α/2011) περί «Σύστασης ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων....» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ.A΄/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης _Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236 / τ.Α’/27-12-2010) περί «Οργανισμού 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» όπως ισχύει σήμερα και 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 221 παρ. 10 εδ. ε του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α
)  

7. Την αριθμ. 34817/15-06-2017 (ΦΕΚ 2131/Β/21-06-2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με 

εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 

Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους 

Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής 

8. Την υπ΄ αριθμ. Αρ. Πρωτ.Δ11/οικ.82/ 28.03.2018 Εγκύκλιο υπ΄αριθμ. 6 του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) 

9. Την ανάγκη μίσθωσης ενός φορτωτή για τη δι’ αυτεπιστασίας εκτέλεση εργασιών του 

έργου βελτίωσης και συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης 

της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου για το έτος 2018. 
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10. Την από Ιανουάριο 2018   Μελέτη Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου δασικών 

περιοχών Νήσου Ρόδου της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου προϋπολογισμού 92.602,83 

ευρώ με ΦΠΑ όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 9928/15-02-2018 (ΑΔΑ 

ΨΥ1ΞΟΡ1Ι-ΝΝΝ)  Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

11. Την υπ΄αριθ. 169424/1647/24-04-2018 (ΑΔΑ 6ΙΙ74653Π8-ΥΔΕ) Έγκριση διάθεσης 

πίστωσης του Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης - χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής 

προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα 

δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του 

Πράσινου Ταμείου έτους 2018 σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η διάθεση για τον 

Νομό Δωδεκανήσου το ποσό των 24.000 ευρώ 

12. Την υπ΄αριθμ. 31698/31-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ ΩΑΔ9ΟΡ1Ι-14Χ) υλοποίησης του έργου με μίσθωση 

μηχανημάτων και με αυτεπιστασία από την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου 

13. Τον  επείγοντα  χαρακτήρα  του  έργου  λόγω  της  αντιπυρικής περιόδου  

 
    Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της 
παρούσας, με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) φορτωτή ιπποδύναμης   
από 100 ΗΡ έως και 240 ΗΡ για τη Νήσο Ρόδο για ποσό μέχρι τις 24.000 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (ήτοι 19.354 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%), μέρος της 
εγκριθείσας μελέτης για την αποκατάσταση του δασικού οδικού δικτύου με προτεραιότητα 
σε  περιοχές που κατά την κρίση της Υπηρεσίας χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. 

Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για έργο εκτελούμενο με 

αυτεπιστασία.  

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 

1.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής την 26η του μηνός Ιουνίου 

του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, στα γραφεία    της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου 

(Γεωργίου Μαύρου 2, περιοχή Ζέφυρος Τ.Κ 85100 Ρόδος) και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης 

επίδοσης προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής)  

1.2. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιων της Επιτροπής Διαγωνισμού στον προαναφερόμενο 

τόπο κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 

1.3. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο με πρωτόκολλο παραλαβής μέχρι και την 26η του μηνός Ιουνίου  και ώρα 10:00 πμ. 

(ημερομηνία και ώρα γραφείου πρωτοκόλλου Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου). 

1.4. Προσφορές που περιέρχονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού πριν τη 

λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν 

μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

1.5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι συμμετέχουσες στο 

διαγωνισμό επιχειρήσεις- φυσικά πρόσωπα  θα πρέπει να εκπροσωπούνται με φυσική 

παρουσία νόμιμου εκπροσώπου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είτε κατέθεσαν το φάκελο 

προσφοράς στα γραφεία του δασαρχείου πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού είτε όχι. Σε 

περίπτωση μη φυσικής εκπροσώπησης δεν θα ανοίγεται ο φάκελος συμμετοχής και θα 

αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού η επιχείρηση, ανεξάρτητα αν κατέθεσε 

εμπρόθεσμα φάκελο συμμετοχής. 

    ΑΡΘΡΟ 2Ο 

    Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι τα αναφερόμενα παρακάτω: 
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1. Η περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού. 

2. Η παρούσα αναλυτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση- Αντικείμενο εργασίας 

3.1 Ο διαγωνισμός διενεργείται για την μίσθωση: 

Με ωρομίσθιο ενός (1) φορτωτή για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου Νήσου 

Ρόδου. 
Η ιπποδύναμη του φορτωτή είναι από 100 ΗΡ έως και 240 ΗΡ. 
Μηχανήματα μεγαλύτερης ιπποδύναμης των ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν 

στον διαγωνισμό, αλλά θα αξιολογηθούν με ιπποδύναμη ίση με τη μέγιστη προηγούμενα 
αναφερόμενη ιπποδύναμη. 

Οι επιπλέον ίπποι δεν θα ληφθούν υπόψη, παρά μόνο στην περίπτωση ύπαρξης 
προσφορών ίσων πηλίκων της ωριαίας προσφοράς δια της ιπποδύναμης. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών για κάθε μηχάνημα θα υπολογιστεί το πηλίκο της 

ωριαίας  προσφοράς  δια  της  ιπποδύναμης.  Θα  προτιμηθούν  για  την  μίσθωση  τα 

μηχανήματα με την μικρότερη προσφορά κατά ώρα και ίππο. 

Η ιπποδύναμη αναφέρεται στο σφόνδυλο κατά τον χρόνο κατασκευής του μηχανήματος 
και θα προσδιορίζεται βάση των στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής.  
3.2. Η δαπάνη για τη μίσθωση του ανωτέρω μηχανήματος θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. 

3.3 Το συνολικό ποσό της παρούσας διακήρυξης είναι: 24.000 (είκοσι τέσσερις χιλιάδες) 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%. 

3.4. Στην Δ/νση Δασών Δωδ/σου επιφυλάσσεται το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των 
ανωτέρω ποσών μέχρι 50% ανάλογα με τις ανάγκες της ή να διακόψει την εκτέλεση του 
έργου σε περίπτωση ανάκλησης της χρηματοδότησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

               Πληροφόρηση ενδιαφερομένων- Δημοσιότητα-Δαπάνες δημοσίευσης 
4.1. Η παραλαβή – αναπαραγωγή των τευχών, από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να 

γίνει από τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου με δαπάνη και επιμέλειά τους. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να εκτυπώσουν τα τεύχη από το διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ – 

ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 

Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 22410-43685) 

αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Λεφάκης Δημήτριος ή αναπληρωτής του. Επίσης μπορούν να 

εκτυπώσουν το έντυπο προσφοράς από το διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).  Οικονομικές 

προσφορές που έχουν εκτυπωθεί από το διαδίκτυο γίνονται δεκτές από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού εφόσον φέρουν πρωτότυπη επίσημη υπογραφή και σφραγίδα του 

συμμετέχοντα.  

4.2. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό 

ΑΔΑΜ. 

4.3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα, εγγράφως, συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη, αυτές παρέχονται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την ημερομηνία,  που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

                                                  Δεκτοί στο διαγωνισμό 

5.1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

α. Φυσικά πρόσωπα 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

γ. Εταιρείες 

εφόσον οι ανωτέρω είναι κάτοχοι φορτωτών ιπποδύναμης από 100 ΗΡ έως και 240 

ΗΡ  
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5.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο, ότι ο 

διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση αυτής της διακηρύξεως και όλων των άλλων στοιχείων 

της δημοπρασίας, καθώς και ότι επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και έλαβε γνώση των 

τοπικών συνθηκών του. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

6.1. Αυτά κατατίθενται σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει εξωτερικά 

«δικαιολογητικά συμμετοχής», μέσα στον κυρίως φάκελο της  προσφοράς που ακολουθώντας 

- για διευκόλυνση της υπηρεσίας - τη σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή 

αποκλεισμού και είναι τα εξής: 

1. Η κατά το Άρθρο 15 εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

2. Η νόμιμη άδεια του μηχανήματος. 

3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α'75) σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016 , υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 

ένωσης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ενυπόγραφη, από την οποία να συνάγονται τα 

παρακάτω: 

(α) ότι έλαβε γνώση της διακήρυξης και των συνθηκών εργασίας του έργου τους 

οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

(β) εάν ο μειοδότης είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του μηχανήματος που προσφέρεται 

για μίσθωση. 

(γ) ο αντίκλητος αυτού στην έδρα της Υπηρεσίας και ότι κάθε κοινοποίηση σ' αυτόν με 

σχετικό έγγραφο είναι ισχυρή για το μειοδότη. 

(δ) το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος, η σειρά, ο αριθμός πλαισίου κινητήρα, 

κυκλοφορίας, το έτος κατασκευής και η ιπποδύναμη. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής είναι υποχρεωτικά και η έλλειψη 

έστω και ενός από αυτά αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

6.2. Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων κατά την 

ημερομηνία διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω: 

Για τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για 

λογαριασμό τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την 

προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή με ταυτόχρονη προσκόμιση της ταυτότητάς του. Επίσης 

πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου στην οποία να 

αναγράφονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι αυτό είναι σε ισχύ. 

Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες ή 

οποιαδήποτε άλλης μορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 

από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την νομιμότητα της εκπροσώπησης ή της 

νόμιμης εξουσιοδότησης πρέπει να προσκομίζονται τα νόμιμα δικαιολογητικά εκπροσώπησης 

της επιχείρησης (Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρημένο από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.). Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του 

διαχειριστή ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση 

εκπροσώπησης από τρίτο μαζί με τα προαναφερόμενα προσκομίζεται και έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους. 

Εάν οι πάροχοι είναι ατομικές επιχειρήσεις, συμμετέχουν στο διαγωνισμό με την 

επίδειξη της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης υποβάλλεται μαζί με την 

προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το 
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γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την 

ταυτότητα τους. 

Σε περίπτωση εκπροσώπησης ένωσης παρόχων κατατίθεται συμβολαιογραφική πράξη 

περί εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), 

στον οποίο (εξωτερικά του φακέλου) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού  

Προσφορά 

του………………………….. 

για τη μίσθωση ενός φορτωτή ιπποδύναμης από 100 ΗΡ έως και 240 ΗΡ για την 

κατασκευή του έργου «Συντήρηση του δασικού οδικού δασικών περιοχών Νήσου 

Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου» για το έτος 2018»  και ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών την   26 – 12 - 2018 (6 μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.  

7.2. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

όπου τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας 

διακήρυξης και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 

χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου της παρ. 1. 

7.3 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 

από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1.4 της παρούσας. 

7.4 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που 

περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την 

αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις 

απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 

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

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

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / 

συντονιστής  αυτής.  
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ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Ισχύς Προσφορών - Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

 8.1  Οι προσφορές θα δίνονται σε ευρώ € και μέχρι (2) δύο δεκαδικά ψηφία μετά τον 

ακέραιο αριθμό και αφορούν το μίσθωμα για κάθε ώρα απασχόλησης του μηχανήματος. 

Προσφορά αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνη προς τους όρους της 

διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τα επί πλέον των δύο δεκαδικών ψηφίων, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά 
την αξιολόγηση. 

Προσφορά αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνη προς τους 

όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις προσφορές περιλαμβάνονται 

πάσης φύσεως δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο (αμοιβές χειριστών, καυσίμων, 

συντήρηση κ.α.). 

8.2 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 

τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δύναται η αρμόδια αρχή να εκδώσει πράξη 

κατακύρωσης και έγκρισης και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας εάν ο 

ενδιαφερόμενος μειοδότης συμφωνήσει γι αυτό. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

8.3 Εκτός αυτού η επιτροπή θα συνεκτιμήσει και το χρόνο κατασκευής του 

μηχανήματος, την ικανότητα και αξιοπιστία του αναδόχου(μισθωτού) με βάση στοιχεία που 

έχει η Υπηρεσία μας από προηγούμενες συνεργασίες, καθώς και οι υποχρεώσεις του 

αναδόχου για έργα υπό κατασκευή, ώστε να γίνει έγκαιρα και καλά η κατασκευή του έργου. 

8.4 Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ανάδοχοι (μισθωτές) θα αναδειχθεί με κλήρωση. 

8.5 Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην 

Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια 

θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα 

και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο
 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση -Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 

9.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1 της 

παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που 

έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 

την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά 

την παρ. 1.4 του άρθρου 1 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και 

στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 

φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση 

μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 

προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι 
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φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο 

πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και 

καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 6, ακολουθεί η αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, 

σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

άρθρου 6 της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον 

πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω 

του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, 

ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην 

περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται 

σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους 

προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας 

και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής 

τους. 

ε) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του 

πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα 

εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια 

αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. 

στ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού 

με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στους 

μειοδότες (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε 

πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 9.3 της παρούσης. 

ζ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τους (προσωρινούς) ανάδοχους με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. 

9.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση - Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τους 

προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινοί ανάδοχοι»), 

να υποβάλουν εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 

άρθρο 21 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
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αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

i) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσωρινοί ανάδοχοι είχαν δηλώσει με το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για 

τις οποίες έλαβαν γνώση οι προσωρινοί ανάδοχοι μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

επιλογής η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στη Δ/νση Δασών 

Ν. Δωδεκανήσου  (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε 

για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τους προσωρινούς ανάδοχους με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων στα γραφεία 

της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που 

κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 

Οι προσωρινοί ανάδοχοι υποβάλουν επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 

21 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία 

ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στους προσωρινούς αναδόχους και καλούνται να 

προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, 

και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
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ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

9.3 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα 

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα 

από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 

4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται μετά την 31.03.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 

4412/2016 (άρθρα 345έως 374). 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

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

10.1 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 

Ταμείου έτους 2018. 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κλπ 

Τα γενικά έξοδα, του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

βαρύνουν τον ανάδοχο 

10.2 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

10.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του αναδόχου από το οικείο Πρωτοδικείο, πρωτότυπο ή 

Πιστοποιητικό μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση του αναδόχου από το οικείο 

Πρωτοδικείο, πρωτότυπο ή αντίγραφο. 

2. Πιστοποιητικό μη λύσης του αναδόχου από την αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία, 

πρωτότυπο ή αντίγραφο. Στο πιστοποιητικό αυτό περιέχονται και οι τροποποιήσεις 

του Καταστατικού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι δεν έχει εκχωρήσει την σύμβαση του σε 

Τράπεζα μέχρι και την ημερομηνία πληρωμής 
4. Φωτοτυπία ταυτότητας και των δύο όψεων  
5. Απόδειξη παραλαβής επιταγής/ών υπέρ αναδόχου και υπέρ ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ. σε 

περίπτωση παρακράτησης ποσού. Σε αυτές τίθεται η σφραγίδα του αναδόχου.  

6. Σε περίπτωση εταιρείας: Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρονται: 

α) η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, β) ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρίας, που έχει το δικαίωμα για την υπογραφή της σύμβασης και την παραλαβή της 

επιταγής/ών πληρωμής των προκαταβολών και της αποπληρωμής του έργου και γ) η 

διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. Σε περίπτωση που το Καταστατικό της Εταιρίας 

αναφέρει ποιός είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της και ποιά είναι η διάρκεια της θητείας 

του, δεν απαιτείται η εν λόγω απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Επίσης Απόφαση 

συγκρότησης του αρμόδιου οργάνου, που ίσχυε κατά την ημέρα υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης ή των τροποποιήσεων αυτής. 
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7. Τα δεκαπενθήμερα πρακτικά που θα συντάσσονται με βάση τα ημερήσια δελτία από 
την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου 

8. Ημερήσια Δελτία Ελέγχου εργασιών υπογεγραμμένα από υπάλληλο της Δ/νσης 
Δασών Δωδεκανήσου με χρέη επιστάτη 

9. Τιμολόγιο του αναδόχου. 

10. Αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας  από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  

11. Αποδεικτικό ασφαλιστικής  ενημερότητας.  
12. Κρατήσεις υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων” είτε στην ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΕ 83897,  χαρτόσημο 3% στο ΚΑΕ 1229  και 
20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου στο ΚΑΕ 1228 είτε εναλλακτικά στην Εθνική Τράπεζα στον 
αρ. λογαριασμού 155540127-55 (ΙΒΑΝ GR 3301101550000015554012755) ή τυχόν 
νέο κωδικό σε περίπτωση που αλλάξει και υπερ Α.Ε.Π.Π.  

13. Διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών του αναδόχου προς 

Την Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου 

10.4 Δεν προβλέπεται πληρωμή εργολαβικού τιμήματος  

10.5  Κάθε δαπάνη λειτουργίας του μηχανήματος (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές, 

ανταλλακτικά, αποδοχές προσωπικού, ασφαλίσεις κ.λ.π.) βαρύνουν τον ανάδοχο. 

10.6 Ο προβλεπόμενος φόρος είναι 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Τίτλος, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

   Ο τίτλος του έργου είναι: 

«Μίσθωση φορτωτή για την Συντήρηση του δασικού οδικού δασικών περιοχών 

Νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου» για το έτος 2018»  

 

11.2 Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Το έργο θα εκτελεστεί στην Νήσο Ρόδο  περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών 

Δωδεκανήσου 
 

11.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες χωματισμών του έργου «Συντήρηση 

δασικού οδικού δικτύου δασικών περιοχών Νήσου Ρόδου έτους 2018 και ειδικότερα οι 

εργασίες ισοπέδωσης και μόρφωσης της επιφάνειας του καταστρώματος δρόμου άρση 

καταπτώσεων, και εργασία καθαρισμού τάφρων αποχέτευσης. 

11.4 Ο χειριστής του μηχανήματος πρέπει να έχει δίπλωμα και να είναι της έγκρισης 

τηςΥπηρεσίας. H Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του, σε περίπτωση 

που δεν έχει δίπλωμα ή σε περίπτωση που κρίνει ότι από υπαιτιότητα του η απόδοση του 

μηχανήματος  είναι  μειωμένη,  οπότε  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφωθεί  σε 

προθεσμία τριών (3) ημερών από την έγγραφο ειδοποίηση του, αλλιώς κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ  12Ο 

                   Προθεσμία και προϋποθέσεις εκτέλεσης του έργου  

12.1 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατό (100) (ημερολογιακές) 

ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

Αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου δεν τίθενται.  

1.2 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την διαμονή του αναδόχου και 

του προσωπικού του μηχανήματος, για την προμήθεια των καυσίμων του μηχανήματος ή 

για την ασφάλεια τούτου. Για κάθε ζημιά που γίνεται στο μηχάνημα, καθώς και κάθε 
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ατύχημα των εργαζομένων ακέραια φέρει την ευθύνη ο ανάδοχος.  

1.3 Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από εφεδρικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα 

που είναι δυνατόν να φθαρούν, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις από πιθανή έλλειψη 

αυτών. Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει φθορά ή βλάβη κάποιου εξαρτήματος που 

επιφέρει μείωση στην απόδοση αυτού, δύναται ν’ απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση του, 

ο ανάδοχος δε, υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις. Η Υπηρεσία εγκρίνει ή όχι 

μετά από αίτηση του αναδόχου τον απαραίτητο χρόνο για την αποκατάσταση της βλάβης του 

μηχανήματος.  

1.4  Η  εργασία  που  θα  εκτελεί  το  μηχάνημα  θα  καθορίζεται  από  τον  επιστάτη, ή 

τον επιβλέποντα δασολόγο, ή υπάλληλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που συνεργάζεται με 

την Υπηρεσία μας κατόπιν συνεννόησης των Υπηρεσιών, ή άλλο εντεταλμένο όργανο της 

Υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας που του 

υποδεικνύεται ή κωλυσιεργίας, η Υπηρεσία δύναται με απόφαση της να διατάξει την παύση 

της εργασίας, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμιά αποζημίωση.  

1.5 Η Υπηρεσία υποχρεούται να παρέχει στο μηχάνημα οκτώ (8) ώρες εργασίας για κάθε 
μηχάνημα, για όλες τις εργάσιμες μέρες πλην των Σαββάτων και Κυριακών. Η εργασία που 
παρέχεται είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. 

1.6 Με προφορική ή γραπτή άδεια της Υπηρεσίας ή κατόπιν συμφωνίας με τον χειριστή 
οι ώρες εργασίας δύνανται να παρατείνονται μέχρι τις δέκα (10) ώρες ημερησίως, καθώς και 
κατά τα Σάββατα και Κυριακές 

1.7 Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. Δεν 
καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση για καθυστέρηση με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
μέχρι πέντε (5) εργασίμων ημερών κατά μήνα. Πέρα από την καθυστέρηση αυτή με 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση ίση προς το ένα 
τέταρτο (1/4) του ωριαίου μισθώματος που επιτεύχθηκε στην δημοπρασία και για οκτώ (8) 
ώρες ημερησίως. 

1.8 Για καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ή συνεπεία τούτων κατάστασης του 
εδάφους καμιά αποζημίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο. 

1.9 Ο χρόνος για την μεταφορά του μηχανήματος από έργο σε έργο δεν θεωρείται 
καθυστέρηση με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η δε δαπάνη για την μεταφορά  βαρύνουν τον 
ανάδοχο 

1.10  Για κάθε διακοπή της εργασίας του μηχανήματος, που θα γίνεται χωρίς την έγκριση 
της Υπηρεσίας  και  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  (βλάβη  ή  φθορά  του 
μηχανήματος η Υπηρεσία δύναται να κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά τρεις μέρες από 
την έγγραφη ειδοποίηση για συνέχιση των εργασιών. 

1.11  Σε περίπτωση που το μηχάνημα πάθει βλάβη ή φθορά τέτοια που να παρακωλύεται 
η συνέχιση των εργασιών πέρα από δέκα (10) ημέρες ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τούτο με άλλο του ίδιου τύπου και ιπποδύναμης σε διάστημα πέντε (5) 
ημερών από το τέλος της δεκαημέρου καθυστέρησης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος 
Κάθε ημέρα μετά το τέλος της εργασίας το ημερήσιο δελτίο παρακολούθησης ωρών 
εργασίας αφού ελέγχεται από τον επιστάτη του έργου και θα υπογράφεται από αυτόν και 
τον χειριστή του μηχανήματος. 

1.12  Με βάση τα ημερήσια δελτία στο τέλος κάθε δεκαπενθημέρου, συντάσσεται 
πρακτικό στο οποίο αναγράφονται σαφώς και αναλυτικά κάθε ημέρα οι ώρες εργασίας του 
μηχανήματος. Τούτο υπογράφεται από τον επιβλέποντα δασολόγο και θεωρείται από τον 
προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 

1.13  Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου ή του χειριστή του μηχανήματος να 
υπογράψει τα ημερήσια δελτία στη θέση της υπογραφής αναγράφεται η φράση «αρνήθηκε 
να υπογράψει» και αυτά θεωρούνται κανονικά για την περαιτέρω διαδικασία καταβολής των 
μισθωμάτων.  

1.14  Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ του επιβλέποντα και του αναδόχου για την 
ποιότητα της εργασίας αποφαίνεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα σε πέντε (5) μέρες 
από τη πρωτοκόλληση  της  αιτήσεως,  ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου 
(Προϊσταμένη Αρχή) μετά από εισήγηση του επιβλέποντα.   

1.15 Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ της Προϊσταμένης Αρχής και του αναδόχου για την 
ποιότητα της εργασίας αποφαίνεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα σε πέντε (5) μέρες 
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από τη πρωτοκόλληση  της  αιτήσεως,  ο  Προϊστάμενος  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δασών  
και Αγροτικών Υποθέσεων μετά από εισήγηση της Προϊσταμένης Αρχής. Αυτός εκδίδει 
Απόφαση που κοινοποιείται στον ανάδοχο όπως προβλέπεται  

1.16 Κάθε μηχάνημα πρέπει να έχει απόδοση ίση τουλάχιστον με αυτή που προβλέπεται 
από το πρακτικό ανάλυσης τιμών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για έργα οδοποιίας. 

1.17 Σε περίπτωση που μετά κλήση του αναδόχου δεν επαναφέρει τούτο στην κανονική 
του απόδοση η Υπηρεσία δύναται να λύσει τη σύμβαση μονομερώς, χωρίς καμιά 
αποζημίωση του αναδόχου. Εκτός από τις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί 
έκπτωτος όπως αυτές καθορίζονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας διακήρυξης είναι 
δυνατό αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος και εάν προβαίνει σε παραβάσεις των όρων της 
διακήρυξης αυτής και δείχνει κακοπιστία, ανεπάρκεια και βραδύτητα στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει.  

1.18 Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών 
Δωδεκανήσου (Προϊσταμένης Αρχής). 

1.19 Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ισχύουν όσα ορίζονται στις σχετικές περί 
δημοσίων έργων διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα.  

1.20 Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί κατά τον διαγωνισμό είναι οριστικό και δεν 
υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή προσαύξηση για οποιοδήποτε λόγο. 

1.21 Ο εκμισθωτής που θα αναδειχθεί στον διαγωνισμό παραιτείται από κάθε αξίωση που 

θα προέλθει από απρόβλεπτη τυχόν μεταβολή των οικονομικών συνθηκών κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

1.22 Εάν περάσουν οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί, αυτόματα επέρχονται τα 

αποτελέσματα που εξαρτώνται από αυτές και δεν απαιτείται καμιά διατύπωση ή έκκληση 

όπως από το άρθρο 340 του Α.Κ. προβλέπεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

              Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με «συνοπτικό διαγωνισμό», σύμφωνα με το 

άρθρο 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

13.3 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

                                                  Κριτήριο Ανάθεσης 

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι:   

α) Η μικρότερη προσφορά σε ευρώ ανά ίππο και ώρα. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών για κάθε μηχάνημα θα υπολογιστεί το πηλίκο 

της ωριαίας  προσφοράς  δια  της  ιπποδύναμης.  Θα  προτιμηθούν  για  την  μίσθωση  τα 

μηχανήματα με την μικρότερη προσφορά κατά ώρα και ίππο. 

β) Εκτός αυτού η επιτροπή μπορεί να συνεκτιμήσει και το χρόνο κατασκευής του 

μηχανήματος, την ικανότητα και αξιοπιστία του αναδόχου(μισθωτού) με βάση στοιχεία που 

έχει η Υπηρεσία μας από προηγούμενες συνεργασίες, καθώς και οι υποχρεώσεις του 

αναδόχου για έργα υπό κατασκευή, ώστε να γίνει έγκαιρα και καλά η κατασκευή του έργου.  

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ανάδοχος(μισθωτής) θ' αναδειχθεί με κλήρωση 
 

ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 

ογδόντα οκτώ 388,00 ευρώ.  
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα 

κατασκευής του έργου – Διεύθυνση  Δασών Δωδεκανήσου  - προς τον οποίο 

απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται. 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, δηλαδή να 

έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη 

του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. Η ένσταση του αναδόχου 

κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
 

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους αναδόχους με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 968 (εννιακόσια εξήντα οκτώ) 

ευρώ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση 

της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει 

την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 17: Έκδοση εγγυητικών 

17.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 

17.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 

ΑΡΘΡΟ 18:     Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η του 

μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη.  

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής.  Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές των συμμετεχόντων θα τους 

επιστραφούν χωρίς να ανοιχτούν προκειμένου να κατατεθούν στην νέα ημερομηνία. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται 

στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα 

αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Στην περίπτωση αυτή κατά την νέα ημερομηνία 

μπορούν να συμμετέχουν και ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δεν συμμετείχαν 

κατά την αρχική της 26ης του μηνός Ιουνίου 

 

                           ΑΡΘΡΟ 19:    Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

                      ΑΡΘΡΟ 20:     Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο  ΚΗΜΔΗΣ.  
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             ΑΡΘΡΟ 21 : Δικαιολογητικά προσωρινών αναδόχων  

Οι προσωρινοί ανάδοχοι υποβάλλουν τα εξής: 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για ατομικές επιχειρήσεις, έκδοσης τουλάχιστον 

του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

2. Τη νόμιμη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Μεταφορών άδεια μηχανήματος ή 

φωτοαντίγραφο αυτής. 

3. Φορολογική ενημερότητα. 

4. Βεβαίωση εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών (ΓΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ κλπ.). 

5. Βεβαίωση καταβολής των προβλεπομένων από άρθρο 20 Ν.2052/92 (ΦΕΚ 94 Α) 

τελών για τα ΜΕ ή οιοδήποτε παραστατικό που το αποδεικνύει  

β. Οι Αλλοδαποί: 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου από το οποίο προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει αν συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2) 

και (3) του εδαφίου α., της παραγράφου αυτής. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β και επιπλέον πιστοποιητικό 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από 

οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης, και εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 

ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 
 

ΑΡΘΡΟ 23: Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση της μελέτης κατασκευής του έργου έγινε με την υπ΄αριθμ. με την υπ΄αριθμ. 

9928/15-02-2018 (ΑΔΑ ΨΥ1ΞΟΡ1Ι-ΝΝΝ)  Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 

Ταμείου έτους 2018, σύμφωνα με την αριθμ. υπ΄αριθ. 169424/1647/24-04-2018 (ΑΔΑ 

6ΙΙ74653Π8-ΥΔΕ) Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης - χρηματοδότηση των 

Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και 

εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 

«Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών 

του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του 

Πράσινου Ταμείου έτους 2018 σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η διάθεση για τον Νομό 

Δωδεκανήσου το ποσό των 24.000 ευρώ 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 Λεφάκης Δημήτριος 

 Δασολόγος 

 

 

Θεωρήθηκε - Εγκρίθηκε 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Δασολόγος Msc 
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    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. πρωτ. 31986/01-06-2018  (ΑΔΑ 7ΝΥΔΟΡ1Ι-ΙΞΠ) Απόφαση της Δ/ντριας 

Δασών Ν. Δωδεκανήσου 

 
 

          Συνημμένα  
 
Υπόδειγμα Προσφοράς 
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Υπόδειγμα προσφοράς 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Ο υπογεγραμμένος ___________________________________________ κάτοικος 

______________________ οδός ________________________ 

με τηλ. ________________ που συμμετέχω στο διαγωνισμό της 

……………………………………. 2018 και στην τυχόν επανάληψή του για τη μίσθωση ενός 

φορτωτή για τη συντήρηση του δασικού οδικού δασικών περιοχών Νήσου Ρόδου Νομού 

Δωδεκανήσου» για το έτος 2018»  

σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ. ……………………………  Διακήρυξης της Δ/νσης 

Δασών Δωδ/σου, μισθώνω τον  ….……………….. με αριθμό  κυκλοφορίας  _____________ 

ιπποδύναμης  _____________ ΗΡ  και λοιπών στοιχείων όπως στη σχετική δήλωση αναφέρω, 

αντί ωριαίου μισθώματος        € _____________________ (αριθμητικώς) 

_________________________________________ € (ολογράφως) 

 

           Ρόδος      -     - 2018   

 

 

                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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      ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
1. Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
2. Δήμο Ρόδου 
3. Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 
3.  Τμήμα Διοικητικό της Υπηρεσίας 

4.  Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων της Υπηρεσίας. 

5.  ΚΗΜΔΗΣ (Διαδικτυακά)  
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