
 

                                                                                                                                                         

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                                 ∆ράµα   02-09-2013 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                                  

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ταχ.∆/νση :Βερµίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

Πληροφορίες: Σαµαρά Ιορδάνα  

Τηλέφωνο:2521 350 626                                                    

Τηλεοµοιοτυπία : 25213 50748  
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

ΘΕΜΑ : ∆ηµόσιος  πρόχειρος διαγωνισµός προµήθειας ειδικού µηχανικού 

εξοπλισµού καθαρισµού πρανών και δασών (εκριζωτής πρέµνων, χλοοκοπτικό 

µηχάνηµα κοπής ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και λοιπού µηχανικού εξοπλισµού  

και χλοοκοπτικού τρακτέρ   

                                                                         

CPV:  16600000-1 (ειδικά γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα) 

CPV:  16310000-1 (χορτοκοπτικές µηχανές) 

CPV:  31120000-3 Γεννήτριες 

CPV:  31121110-4 Μεταλλάκτες ηλεκτρικής ενέργειας 

CPV: 42141410-6 Βαρούλκα 

CPV: 34144213-4 Πυροσβεστικές αντλίες 

CPV: 44611500-1 ∆εξαµενές νερού 

CPV: 42924700-6 Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασµού 

CPV: 44482100-3 Πυροσβεστικοί υδροσωλήνες 

CPV: 44164200-9 Σωλήνες 

CPV: 16311100-9 (χορτοκοπτικές µηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα) 

 

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας έχοντας υπόψη    τις διατάξεις : 
 

1. Τις διατάξεις της ΥΑ   11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993) «Ενιαίος  κανονισµός 

προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –ΕΚΠΟΤΑ».  

2. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων » 

3. Την αριθµ. 402/2013 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας .    

4.   Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας  οικ.  έτους   2013,  

µε  ΚΑ  35.7131.11  ποσού πίστωσης 8.600,00 Ευρώ, Κ.Α. 35.7131.10 ποσού πίστωσης 

7.500,00 Ευρώ και  Κ.Α. 35.7131.01 ποσού πίστωσης 5.000,00 Ευρώ, αντίστοιχα. 

5.  Tην 253/2013  (Α∆Α ΒΛΩΜΩ9Μ-Θ0Ρ) απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής , µε 

την οποία εγκρίθηκαν οι    όροι του διαγωνισµού .  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

Πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή , για την προµήθεια των: 

ΠΑΚΕΤΟ Α 

� ειδικού µηχανικού εξοπλισµού καθαρισµού πρανών και δασών (εκριζωτής 

πρέµνων, χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής ψηλών χόρτων),  

� χλοοκοπτικού τρακτέρ 

ΠΑΚΕΤΟ Β 

� πυροσβεστικού και λοιπού µηχανικού εξοπλισµού   



 

 

σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(Τεχνικές προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

Η δαπάνη προµήθειας των ειδών των επιµέρους πακέτων Α και Β είναι 13.600,00€ και 

7.500,00€ µε το ΦΠΑ αντίστοιχα.   Η συνολική δαπάνη της προµήθειας είναι  εικοσιένα 

χιλιάδες εκατό Ευρώ (21.100,00€)  µε το ΦΠΑ  και βαρύνει  τους Κ.Α.    35.7131.11, 

35.7131.10  και 35.7131.01 του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013 του ∆ήµου. 

Επισηµαίνεται ότι στη συνολική δαπάνη  προµήθειας των ειδών του Β πακέτου 

(πυροσβεστικός και λοιπός µηχανικός εξοπλισµός) συµπεριλαµβάνεται και το κόστος 

τοποθέτησης των διαφόρων ειδών σε καρότσα φορτηγού οχήµατος τύπου pick up. 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
   ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
   ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1.1  Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 

     Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας την 16/09/2013  

ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η 

προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, 

η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους για το σύνολο των 

προς προµήθεια ειδών ή για κάθε πακέτο ειδών χωριστά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την 16/09/2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

10.00 π.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στο γραφείο 210 του 

Τµήµατος Προµηθειών, ∆ηµαρχείο 2
ος

 όροφος, Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου. 

  

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των 

προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

 

 

1.2  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισµού   

  Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε 

την υποβολή σχετικής αίτησης εντός προθεσµίας µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από 

τη λήψη της. 

                        Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των 

ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 



 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο 

όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

    Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο 

της ∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 

Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

     Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του δήµου ∆ράµας στη 

διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr. 

  

 

1.3  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  
 

Α. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  

 2).  Νοµικά Πρόσωπα  

 3).  Συνεταιρισµοί 

 4).  Ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8   

       ΕΚΠΟΤΑ) 

1.4  ∆ικαιολογητικά  συµµετοχής 

 

     Οι προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 

αποκλεισµού τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό αναγνωρισµένης 

Τραπέζης για ποσό που  αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης (µε το ΦΠΑ) κάθε πακέτου ειδών για το οποίο συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

 

     Β.  Κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

            1).  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η 

εγγραφή του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού.   

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.   Το απόσπασµα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 

απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

5. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

           2). ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 

εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 

απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό)  κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού.  

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

          3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και 

«Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα.  Ειδικότερα: 



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως  εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα). 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις 

των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει 

- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο 

τµήµα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  

επιχείρησης. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο 

πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν 

έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 

            4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων 

δηµοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά 

θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην 

παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το απόσπασµα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα.  



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για 

το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό)   κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού.  

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού   

 

 

 

           5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των 

υπογραφών των µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση 

που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή 

εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε 

την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου. 

 

              Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από 

οποιαδήποτε αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  

 

            Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 

∆ικαιολογητικών». 

 

       Γ. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 7 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον οι 

προµηθευτές συµµετέχουν στους  διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό 

τους. 



 

 

       ∆. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 

και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  

επικυρωµένο   αντίγραφο  ή  απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  

και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  

έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 

υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νοµιµοποίησης αυτών, 

αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

              - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

            - Aτοµικές επιχειρήσεις   επιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς 

τους ή αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

 

            Ε. Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόµιµα 

θεωρηµένα ως γνήσια  φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά  που είναι 

συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. 

 

     Ζ. Τεχνικές προδιαγραφές 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών των πακέτων Α και Β πρέπει 

να είναι σύµφωνες µε αυτές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

2.1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 

 Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο 

καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  

               β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  

               γ.  Ο αριθµός της διακήρυξης 

               δ.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

               ε.  Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου,   

,φαξ)  

 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δε γίνονται αποδεκτές 

 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα 

ζητούµενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς σε κλειστό φάκελο εντός του φακέλου προσφοράς . Τα οικονοµικά στοιχεία 

της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως 

φάκελο, µε την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 

µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη. 

 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 

νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 

µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να  

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν  χωρίς να αφήσουν ίχνη .    

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση , αριθµό 

τηλεφώνου , φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψηφίου 

αναδόχου , τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου .   

 

2.2) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν τα 

παρακάτω: 

1.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καµία 

επιφύλαξη. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση  ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να 

παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος σε χώρο που 

θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

3.  Αναλυτική κατ’ άρθρο υπεύθυνη δήλωση   για τη συµµόρφωση ή απόκλιση του 

προσφερόµενου είδους από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος της τεχνικής υποστήριξης 

των προς προµήθεια µηχανηµάτων (θα προσδιορίζεται). 

Ο  προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τους 

όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειµένου να αξιολογηθούν.  

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς.  

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, µόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.   

  

2.3) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 

∆ε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   

  

 

2.4) Τιµή προσφοράς 
 

Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.  



 

Η µορφή της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να είναι αυτή του συνηµµένου 

υποδείγµατος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)  της παρούσας διακήρυξης για κάθε περίπτωση πακέτου 

προµήθειας ειδών.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για 

κάθε πακέτο ειδών ή για το σύνολο των πακέτων της προµήθειας που προσφέρει ο 

συµµετέχων στο διαγωνισµό που προκηρύχθηκε κατά περίπτωση, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής  ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 

µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή 

χωριστά για κάθε µέρος απ’ αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται για την συνολική προσφερόµενη τιµή για 

κάθε µεµονωµένο πακέτο ειδών της προµήθειας και όχι στις  επιµέρους τιµές των ειδών . 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

2.5) Υποβολή προσφορών 

 

Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη 

διεύθυνση: 

∆ΗΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ 

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Ο∆ΟΣ: ΒΕΡΜΙΟΥ 2   &  1
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ  

Τ.Κ: 66 100, ∆ΡΑΜΑ 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την   16/09/2013 και ώρα 10.00 π.µ., 

µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση 

που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού έως 

τις 10:00.π.µ.  

Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

 

2.6) Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού  να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού που  

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (µε το ΦΠΑ) 

κάθε πακέτου ειδών για το οποίο συµµετέχει στο διαγωνισµό, ήτοι 680,00 € για το πακέτο 

Α και 375,00€ για το πακέτο Β. 

Στην εγγυητική  επιστολή   πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i. η ηµεροµηνία έκδοσης 

ii. ο εκδότης 

iii. ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

(∆ήµος ∆ράµας) 

iv. ο αριθµός της εγγύησης 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 



 

vi. η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

vii. η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

viii. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

ix. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί 

το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση 

x. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 

xi. η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει 

χρονική ισχύ 90 ηµερών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία λήξης 
προθεσµίας υποβολής προσφορών του άρθρου 2.7  και επιστρέφεται 

στο πιστωτικό ίδρυµα από το οποίο εκδόθηκε , µε την κατάθεση από τον 

διαγωνιζόµενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης .  

xii.  ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του 

ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη. 
Ο ανάδοχος µειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα  

(10)  ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης , προσκοµίζοντας και εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης µε το 10% της συνολικής 

συµβατικής αξίας των ειδών κάθε πακέτου, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Ο προµηθευτής που δε θα προσέλθει στην προθεσµία που ορίστηκε να υπογράψει 

την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 

στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφασή µας.    

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προµηθευτή οι 

προβλεπόµενες κυρώσεις από τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο   26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης  πρέπει να είναι σύµφωνες 

µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

 

2.7) Χρόνος ισχύος των προσφορών 

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 60 

ηµερών. Ο υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της 

ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

 

3.1) Αποσφράγιση προσφορών 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής 

παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση 

γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 



 

οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από 

την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων . 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται , αλλά επιστρέφονται. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 

γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

3.2) Αξιολόγηση προσφορών 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως: 

- η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης 

- ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε 

- η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοια ή 

παρεµφερή υλικά. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, για το σύνολο των 

απαιτούµενων ειδών κάθε µεµονωµένου πακέτου της προµήθειας .  

 

3.3) Ενστάσεις  
 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς 

του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 

διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης 

και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  

 

β.   Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς 

την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι  την επόµενη εργάσιµη ηµέρα .   

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

 1. Κατακύρωση  

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης . 

Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή 

ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150 – 

152 του Ν.3463/06. 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση απόλυτα ίσης προσφοράς η κατάταξη θα γίνει µε 

κλήρωση, παρουσία των διαγωνιζόµενων µε τις ίσες προσφορές. 

Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν 

δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο 



 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
   ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

1. Παραλαβή – παράδοση  

 

Η παράδοση των ειδών των πακέτων Α  και Β θα γίνει σε χώρο που θα ορισθεί από 

το ∆ήµο µας, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού. 

Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει  τις  πιστώσεις µε Κ.Α 35.7131.11, 

35.7131.10 και 35.7131.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας, οικ. έτους 2013  και 

η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 8 της συγγραφής 

υποχρεώσεων .  

 

2. Κρατήσεις  
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν 

επαναληπτικών.  Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.  

  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες, από τη ∆/νση Περ/ντος και Πρασίνου  του ∆ήµου ∆ράµας , Βερµίου 2 & 

1
ης

 Ιουλίου γωνία   1, ΤΚ 66 100 ∆ράµα   και από τον αρµόδιο υπάλληλο  κ.  Λαζαρίδη 

Λάζαρο  , τηλέφωνο: 2521 350 662 και FAX: 25213 23343 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια ή 

εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας του νοµού, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν 

από τη διενέργειά του. Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές 

σηµείο του ∆ήµου (πίνακας ανακοινώσεων), θα αποσταλεί στο Εµπορικό Επιµελητήριο 

και θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµο, στη  « ∆ΙΑΥΓΕΙΑ »  και το Κεντρικό 

Μητρώο Συµβάσεων. 

 

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
 

 

Κυριάκος Χαρακίδης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2013 

Προµήθεια  ειδικού µηχανικού εξοπλισµού 

καθαρισµού πρανών και δασών (εκριζωτής 
πρέµνων, χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής 
ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και λοιπού 

µηχανικού εξοπλισµού  και χλοοκοπτικού 

τρακτέρ 
 

 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Α 

(ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΩΝ & 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ) 
 

Α/Α           Είδος 
         

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας ∆απάνη 

 
1. Εκριζωτής πρέµνων Τεµ. 1,00 5691,06 5691,06 

2 Χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής 

ψηλών χόρτων (καταστροφέας) 

Τεµ. 1,00 
1300,81 1300,81 

3 Χλοοκοπτικό τρακτέρ Τεµ. 1,00 4065,04 4065,04 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Α: 11056,91 

   ΦΠΑ 23%: 2543,09 

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 13600,00 

 

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ  Β 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
 

Α/Α           Είδος 
         

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας ∆απάνη 

 
1. Ηλεκτροζεύγος (γεννήτρια) Τεµ. 1,00 1788,62 1788,62 

2. Μεταλλάκτης (inverter) 12V DC - 

220V AC 
Τεµ. 1,00 138,21 138,21 

3. Ηλεκτρικό βαρούλκο ρυµούλκησης 

οχήµατος (εργάτης 
Τεµ. 1,00 325,61 325,61 

4. Βενζινοκίνητη αντλία πυρόσβεσης Τεµ. 1,00 528,46 528,46 

5. Μεταλλική δεξαµενή πυρόσβεσης 

ανοξείδωτη 
Τεµ. 1,00 2439,02 2439,02 

6. Πυροσβεστικό αυλό τριών θέσεων Τεµ. 1,00 65,04 65,04 

7. Πυροσβεστικοί σωλήνες εκτόξευσης 

νερού 
Μ. 200,00 3,25 650,00 

8. Σωλήνες άντλησης νερού 2 " Μ. 20,00 8,13 162,60 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Β: 6097,56 

   ΦΠΑ 23%: 1402,44 

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 7500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ  Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

1 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΩΝ & ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ 

(ΠΑΚΕΤΟ Α) 11056,91 

2 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΑΚΕΤΟ Β) 6097,56 

 ΣΥΝΟΛΟ: 17.154,47 

 ΦΠΑ 23%: 3.945,53 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 21.100,00 

 

 

     Θεωρήθηκε                                                              ∆ράµα 24/07/2013 

Ο προϊστάµενος της ∆/νσης                                                       Η συντάξασα 

     Περ/ντος & Πρασίνου   

 

                                       

     Λαζαρίδης Λάζαρος                                                            Σαµαρά Ιορδάνα 

   Αρχιτέκτων Μηχανικός           ∆ασολόγος 

                                                  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  7/2013 

Προµήθεια  ειδικού µηχανικού εξοπλισµού 

καθαρισµού πρανών και δασών (εκριζωτής 
πρέµνων, χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής 
ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και λοιπού 

µηχανικού εξοπλισµού  και χλοοκοπτικού 

τρακτέρ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Για την καλύτερη οργάνωση του Τµήµατος Περ/ντος  και Πολιτικής Προστασίας, 

στο πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων δράσεων και προµηθειών από το ∆ήµο µε σκοπό την  

πρόληψη και καλύτερη αντιµετώπιση των κινδύνων λόγω εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών 

είναι απαραίτητο να προµηθευτούµε: 

 ειδικό µηχανικό εξοπλισµό καθαρισµού πρανών και δασών και συγκεκριµένα: 

� ενός  εκριζωτή πρέµνων και  

� ενός χλοοκοπτικού µηχανήµατος κοπής ψηλών χόρτων (καταστροφέας) 
             πυροσβεστικό και λοιπό µηχανικό εξοπλισµό και συγκεκριµένα: 

� ενός ηλεκτροζεύγους (γεννήτριας) 

� ενός µεταλλάκτη (inverter) 12V DC - 220V AC 

� ενός ηλεκτρικού βαρούλκου ρυµούλκησης οχήµατος (εργάτη)   

� µιας βενζινοκίνητης αντλίας πυρόσβεσης 

� µιας µεταλλικής δεξαµενής πυρόσβεσης 

� ενός πυροσβεστικού αυλού 

� πυροσβεστικών σωλήνων εκτόξευσης νερού 

� σωλήνων άντλησης νερού 

       Επιπλέον για τις ανάγκες συντήρησης του χλοοτάπητα  του Γηπέδου Αρκαδικού 

είναι απαραίτητο να γίνει η προµήθεια: 

� ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ 

Η συνολική δαπάνη προµήθειας των ανωτέρω ειδών είναι  εικοσιένα  χιλιάδες 

εκατό ευρώ (21.100,00€)  µε το ΦΠΑ  και βαρύνει  τους  ΚΑ  35.7131.11, Κ.Α 

35.7131.10 και  Κ.Α 35.7131.01  µε ποσά  πίστωσης 8.600,00 Ευρώ, 7.500,00 Ευρώ και 

5.000,00 Ευρώ αντίστοιχα, του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικ. έτους 2013. 

Επισηµαίνεται ότι στην προµήθεια για τον πυροσβεστικό και λοιπό εξοπλισµό 

συµπεριλαµβάνεται και το κόστος τοποθέτησης των διαφόρων ειδών σε καρότσα 

φορτηγού οχήµατος τύπου pick up. 

CPV: 16600000-1 (ειδικά γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα) 

CPV: 16310000-1 (χορτοκοπτικές µηχανές) 

CPV: 31120000-3 (γεννήτριες) 

CPV: 31121110-4 (µεταλλάκτες ηλεκτρικής ενέργειας) 

CPV: 42141410-6 (βαρούλκα) 

CPV: 34144213-4 (πυροσβεστικές αντλίες) 

CPV: 44611500-1 (δεξαµενές νερού) 

CPV: 42924700-6 (µηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασµού) 

CPV: 44482100-3 (πυροσβεστικοί υδροσωλήνες) 

CPV: 44164200-9 (σωλήνες) 

CPV: 16311100-9 (χορτοκοπτικές µηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα) 

 

     Θεωρήθηκε                                                              ∆ράµα 24/07/2013 

Ο προϊστάµενος της ∆/νσης                                                       Η συντάξασα 

     Περ/ντος & Πρασίνου   

 

                                       

     Λαζαρίδης Λάζαρος                                                         Σαµαρά Ιορδάνα 

   Αρχιτέκτων Μηχανικός          ∆ασολόγος 
 



 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2013 

Προµήθεια  ειδικού µηχανικού εξοπλισµού 

καθαρισµού πρανών και δασών (εκριζωτής 
πρέµνων, χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής 
ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και λοιπού 

µηχανικού εξοπλισµού  και χλοοκοπτικού 

τρακτέρ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΑΚΕΤΟ Α: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΩΝ & ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ 

 

1) Εκριζωτής πρέµνων 
Ο εκριζωτής πρέµνων θα είναι βενζινοκίνητος µε κινητήρα ισχύος 13hp και 

κυβισµού 383 κυβ. εκ.. Θα έχει  κοπτικό δίσκο φρεζαρίσµατος οκτώ δοντιών 

καρβιδίου,  ρυθµιζόµενη χειρολαβή και δίσκο φρεναρίσµατος.   

 

2) Χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής ψηλών χόρτων (καταστροφέας) 
Το χλοοκοπτικό µηχάνηµα (καταστροφέας) θα είναι βενζινοκίνητο µε 

δυνατότητα κοπής ψηλών χόρτων που φύονται στα πρανή των δρόµων καθώς 

και σε περιοχές όπου το χόρτο κόβεται σπανιότερα. Το µηχάνηµα θα διαθέτει 

τρεις τροχούς µε αποτέλεσµα να προσαρµόζεται άριστα στο ανώµαλο έδαφος. 

Οι δύο πίσω τροχοί θα είναι µεγαλύτεροι και σταθεροί ενώ ο µπροστινός είναι 

µικρότερος και περιστρεφόµενος µε δυνατότητα ρύθµισης ύψους.  Επιπλέον θα 

έχει κινητήρα ισχύος 3,8 hp µε δυνατότητα ύψους κοπής από 55-150mm και 

πλάτους κοπής 53cm. 

 

                  3) Χλοοκοπτικό τρακτέρ 
Το χλοοκοπτικό τρακτέρ θα είναι ισχύος τουλάχιστον 22HP, 

επαγγελµατικής χρήσης µε πλάτος κοπής τουλάχιστον 122 εκ.  Επιπλέον θα 

διαθέτει αυτόµατη (υδροστατική) µετάδοση, σύστηµα κοπής τριών (3) λεπίδων 

και κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρα. 
 

 

 

     ΠΑΚΕΤΟ Β: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

                 

                1) Ηλεκτροζεύγος (γεννήτρια) 

   Το ηλεκτροζεύγος (γεννήτρια) θα είναι τριφασικό, µέγιστης ισχύος 8,5 

KVA/3PH. Θα φέρει  κινητήρα τετράχρονο αερόψυκτο ιπποδύναµης 14hp 

και κυβισµού 400κ.εκ.. Θα χρησιµοποιεί ως καύσιµο αµόλυβδη βενζίνη και 

θα έχει δοχείο χωρητικότητας καυσίµου  7 λίτρα. Η εκκίνηση του κινητήρα 

θα γίνεται µε µίζα.  Στο παραπάνω συγκρότηµα θα συµπεριλαµβάνεται  η 

µπαταρία και ο αντίστοιχος φορτιστής. Το προς προµήθεια είδος θα είναι 

ευρωπαϊκής προέλευσης και θα φέρει την απαραίτητη σήµανση CE.  

 

2) Μεταλλάκτης (inverter) 12V DC - 220V AC 

 Ο µεταλλάκτης θα είναι τάσης 1500 Watt, HP-1500 µε κυµατοµορφή 

τροποποιηµένου ηµιτόνου.  Θα διαθέτει σύστηµα προστασίας υπερφόρτωσης, 

βραχυκυκλώµατος, προστασίας από χαµηλή τάση εισόδου, προστασίας από 

υπέρταση και υπερθέρµανση. Επιπλέον θα έχει alarm χαµηλής µπαταρίας και 

ανεµιστηράκι για απαγωγή της θερµότητας το οποίο θα ενεργοποιείτε 

αυτόµατα όταν ανέβει η θερµοκρασία ή το φορτίο. Θα περιέχει επίσης καλώδιο 



 

µε ακροδέκτες για σύνδεση µε τη µπαταρία.  Το προς προµήθεια είδος  θα 

φέρει την απαραίτητη σήµανση CE. 
 

3) Ηλεκτρικό βαρούλκο ρυµούλκησης οχήµατος (εργάτης) 
Το βαρούλκο θα είναι µέγιστης έλξης φορτίου 4 τόνων. Θα φέρει κινητήρα 

ισχύος 4,8 hp, και θα δουλεύει µε συνεχές ρεύµα τάσης 12Volt. Θα φέρει 

συρµατόσχοινο συνολικού µήκους τουλάχιστον 25 µέτρα , διαµέτρου 8,3χιλ. 

Θα διαθέτει οδηγό συρµατόσχοινου, ραουλιέρα καθώς και βάση προσαρµογής 

στο σασί του αυτοκινήτου. Θα έχει δυνατότητα έλξης και απώθησης µέσω 

µπουτινιέρας, που θα έχει το απαραίτητο αποσπώµενο καλώδιο. Το προς 

προµήθεια είδος θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και θα φέρει την απαραίτητη 

σήµανση CE. 

 

4) Βενζινοκίνητη αντλία πυρόσβεσης κυβισµού 
Η αντλία  θα είναι κυβισµού 211κ.εκ. µέγιστης ισχύος 7,0hp. Θα φέρει 

επικεφαλή κεντροφόρα, αισθητήρα λαδιού, φίλτρο αέρα διπλού στοιχείου. Η 

εκκίνηση θα γίνεται µε σχοινί αυτόµατης επαναφοράς. Το προς προµήθεια 

είδος  θα φέρει την απαραίτητη σήµανση CE. 

 

5) Μεταλλική δεξαµενή πυρόσβεσης ανοξείδωτη 
Η δεξαµενή θα είναι χωρητικότητας 700 λίτρων µε µεταλλική βάση, 

µεταλλική προέκταση για στήριξη αντλίας και τυµπάνου περιέλιξης σωλήνων 

εκτόξευσης. Οι διαστάσεις της δεξαµενής θα είναι 1,00χ1,00χ0,70µ και το 

πάχος της λαµαρίνας θα είναι 2χιλ. 

 

6) Πυροσβεστικός αυλός τριών θέσεων 
Ο πυροσβεστικός αυλός θα είναι τριών θέσεων µε είσοδο  1 1/2 ". 

 

7) Πυροσβεστικοί σωλήνες εκτόξευσης νερού  

     Οι πυροσβεστικοί σωλήνες θα είναι κανάβινοι  και θα έχουν  τα αντίστοιχα 

βαρούλκα περιέλιξης, ταχυσυνδέσµους κλπ  θα είναι πλήρεις, συνολικού 

µήκους 200µ. Το κάθε τεµάχιο σωλήνα θα είναι µήκους 25µ και εσωτερικής 

διαµέτρου 1 1/2 ". 

 

8) Σωλήνες άντλησης νερού 

     Οι σωλήνες θα είναι διατοµής  2 " από εύκαµπτο PVC. 

 

                   

                             

     Θεωρήθηκε                                                              ∆ράµα 24/07/2013 

  Ο προϊστάµενος της ∆/νσης                                                       Η συντάξασα 

     Περ/ντος & Πρασίνου   

 

                                       

       Λαζαρίδης Λάζαρος                                                           Σαµαρά Ιορδάνα 

     Αρχιτέκτων Μηχανικός           ∆ασολόγος 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2013 

Προµήθεια  ειδικού µηχανικού εξοπλισµού 

καθαρισµού πρανών και δασών (εκριζωτής 
πρέµνων, χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής 
ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και λοιπού 

µηχανικού εξοπλισµού  και χλοοκοπτικού 

τρακτέρ 

 

                                    ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών 

Προµηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α. 

  

ΑΡΘΡΟ  2:  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ 

Οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

(Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθµ.11389/93) 

  

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  –  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών προµηθειών ακολουθούνται οι 

οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι 

αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούµενης προµήθειας τεχνικές προδιαγραφές των 

Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ηµοσίων Έργων και Εµπορίου, που αναφέρονται στην 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές. 

  

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. η διακήρυξη 

β. η τεχνική περιγραφή 

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

δ. η προσφορά 

ε. ο προϋπολογισµός (ενδεικτικός) της µελέτης 

στ. η σύµβαση 

  

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

Η προθεσµία περαίωσης της προµήθειας ορίζεται σε δύο (2) µήνες. 

  

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ  –  ΤΕΛΗ  –  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

 

 ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προµήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη 

από την ηµεροµηνία παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή. Κατά τη 



 

διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή 

αδικαιολόγητη φθορά της προµήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή 

κακή χρήση, οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

  

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  µε την αριθµ. 14/2013 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου εντός του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης.   Η πληρωµή 

του αναδόχου γίνεται µε την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από τον 

Ο.Τ.Α., ύστερα από τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής του. 

 

 

 

   Θεωρήθηκε                                                              ∆ράµα 24/07/2013 

 Ο προϊστάµενος της ∆/νσης                                                   Η συντάξασα 

     Περ/ντος & Πρασίνου   

 

                                       

     Λαζαρίδης Λάζαρος                                                           Σαµαρά Ιορδάνα 

   Αρχιτέκτων Μηχανικός         ∆ασολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τράπεζας………………………………………………………. 

Κατάστηµα……………………………………………………………....... 

Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

Ευρώ…………. 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου    66100 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡΙΘ.………….ΕΥΡΩ    
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  του 

ποσού των …………………………….ευρώ υπέρ  τ…………………… 

……………………………………………………….∆/νση ………………………….. 

………………………………………………………..για τη συµµετοχή  τ………….... 

στον διενεργούµενο διαγωνισµό της…………………………………………………… 

για την Προµήθεια  ειδικού µηχανικού εξοπλισµού καθαρισµού πρανών και δασών 

(εκριζωτής πρέµνων, χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και 
λοιπού µηχανικού εξοπλισµού  και χλοοκοπτικού τρακτέρ,  για το πακέτο ειδών ……….. 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ….…………….. διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις  τ…   εν λόγω που απορρέουν από τη 

συµµετοχή τ….. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 

καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………….. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 

Τράπεζά µας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τράπεζας………………………………………………………. 

Κατάστηµα……………………………………………………………....... 

Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

Ευρώ…………. 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου    66100 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ.………ΕΥΡΩ       
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του 

ποσού των …………………………….ευρώ υπέρ  της 

Εταιρείας……………………………………………………….∆/νση………………… 

…………………………..………………… για τη καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης……………………συνολικής αξίας………………………….για την Προµήθεια  

ειδικού µηχανικού εξοπλισµού καθαρισµού πρανών και δασών (εκριζωτής πρέµνων, 

χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και λοιπού µηχανικού 
εξοπλισµού  και χλοοκοπτικού τρακτέρ, για το πακέτο ειδών………… 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις  τ…   εν λόγω που απορρέουν από τη 

συµµετοχή τ……. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 

καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………….. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 

Τράπεζά µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
                                                              

                                  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  6/2013 

Προµήθεια  ειδικού µηχανικού εξοπλισµού 

καθαρισµού πρανών και δασών (εκριζωτής 
πρέµνων, χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής 
ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και λοιπού 

µηχανικού εξοπλισµού  και χλοοκοπτικού 

τρακτέρ 

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Α 

(ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΩΝ & 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ) 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προµήθειας  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

 

Α/Α 
Είδος 

 

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 

Αξία 

(χωρίς το 

ΦΠΑ) 

 
1. Εκριζωτής πρέµνων Τεµ. 1,00   

2 Χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής 

ψηλών χόρτων (καταστροφέας) 

Τεµ. 1,00  

 

3 Χλοοκοπτικό τρακτέρ Τεµ. 1,00   

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ Α:  

 

Η προσφερόµενη τιµή (τελική αξία) για το πακέτο ειδών  Α είναι : 

 .....................................................................................................................(αριθµητικώς)  

 .....................................................................................................................(ολογράφως) 

                                                                                                                           

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ………. 

 

 

(σφραγίδα και υπογραφή) 
 

 

 

 

 



 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  6/2013 

Προµήθεια  ειδικού µηχανικού εξοπλισµού 

καθαρισµού πρανών και δασών (εκριζωτής 
πρέµνων, χλοοκοπτικό µηχάνηµα κοπής 
ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και λοιπού 

µηχανικού εξοπλισµού  και χλοοκοπτικού 

τρακτέρ 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Β 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προµήθειας  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

Α/Α 
Είδος 

 

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 

Αξία 

(χωρίς το 

ΦΠΑ) 

 
1. Ηλεκτροζεύγος (γεννήτρια) Τεµ. 1,00   

2. Μεταλλάκτης (inverter) 12V DC - 

220V AC 

Τεµ. 1,00 

  

3. Ηλεκτρικό βαρούλκο ρυµούλκησης 

οχήµατος (εργάτης 

Τεµ. 1,00 

  

4. Βενζινοκίνητη αντλία πυρόσβεσης Τεµ. 1,00   

5. Μεταλλική δεξαµενή πυρόσβεσης 

ανοξείδωτη 

Τεµ. 1,00 

  

6. Πυροσβεστικό αυλό τριών θέσεων Τεµ. 1,00   

7. Πυροσβεστικοί σωλήνες εκτόξευσης 

νερού 

Μ. 200,00 

  

8. Σωλήνες άντλησης νερού 2 " Μ. 20,00   

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΠΑΚΕΤΟΥ Β:  

 

Η προσφερόµενη τιµή (τελική αξία) για το πακέτο ειδών  Β είναι : 

 .....................................................................................................................(αριθµητικώς)  

 .....................................................................................................................(ολογράφως) 

                                                                                                                          

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ………. 

 

 

(σφραγίδα και υπογραφή) 

 


