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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Δράμα,17/06/2014 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        Αρ. Πρ. 32602  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
      
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου 
Ταχ. Κώδ. : 66100                                                    
Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης                                                          
Τηλ. : 2521350664  
Fax :  2521020000 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr 
e-mail: dmavr@dimosdramas.gr                                                              
 
                                                                                                                                    
                                                                                       CPV 90500000-2                                                                                              
                                                          
Ημερομηνία 
αποστολής για 
δημοσίευση 
στην 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε. 

 
Ημερομηνία 
δημοσίευσης 
στον 
Ημερήσιο 
Τύπο 

 
Ημερομηνία 
δημοσίευσης 
στο Φ.Ε.Κ 

 
Προϋπολογισμός 

  
43.000,00  

(€) 
(με ΦΠΑ 13%)       

 
Ημερομηνία 
διενέργειας 

διαγωνισμού       
02/07/ 2014 

 
Δεν απαιτείται 

 
20/06/2014  20/06/2014 

 
   

 
Ο Δήμαρχος Δράμας 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του 

άρθρου 209 
2) Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων 

Ν.3463/2006». 
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών ΟΤΑ» 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

6) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους  
2014 με  ΚΑ 20.6262.03.  

7) Την 195/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε.) περί έγκρισης όρων 
δημοπράτησης. 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

 
1. Ανοικτό μειοδοτικό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για 

την ανάθεση της εργασίας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» του Δήμου Δράμας  
για μέρος του έτους  2014 .    

Η  εργασία  αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και για ενενήντα (90)  ημέρες (εβδομάδες των εξ (6) ημερών) εκτός εξαιρεσίμων 
ημερών.  

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ   
 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 
  
 
ΕΙΔΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000001311_S0000005358
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Η εργασία της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων θα διακοπεί εφόσον 
παύσει να λειτουργεί ο Χ.Α.Δ.Α. για οποιονδήποτε λόγο, όπως μεταφορά των 
απορριμμάτων σε άλλο Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., έναρξη εργασιών  
αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. κ.α. 

Εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη του προαναφερθέντος χρόνου, ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται αποζημίωσης για το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης. 

 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη με τον ΦΠΑ (13%), εκτιμάται σε σαράντα τρείς χιλιάδες  
(43.000,00) ευρώ συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   προϋπολογισμού του Δήμου 
Δράμας οικονομικού έτους  2014 με ΚΑ 20.6262.03 . 

   
 

2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Δημαρχείο Δράμας 
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου  

2ος όροφος 
Αίθουσα δ/νσης Τεχν. 

Υπηρεσιών 

  
02-07- 2014 

 
Τετάρτη 

 
10.00 π.μ. 

 
  
          Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 02-07-2014, 
ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 
            Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει  στην έδρα την αναθέτουσας αρχής, στο 
Δημαρχείο Δράμας, Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, στον 2ο όροφο (αίθουσα Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών).   
 
       Ο διαγωνισμός θα γίνει με την  διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, δέκα 
(10) ημέρες μετά  από την  δημοσίευση  της περίληψης διακήρυξης σε δυο (2) τοπικές 
ημερήσιες εφημερίδες, σε (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα, την τοιχοκόλλησή της και την 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
       Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της 
διακήρυξης.                      
      Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
       Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας 
πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς 
το ΦΠΑ) και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα επιπλέον από την ημερομηνία 
λήξης  της ισχύος των προσφορών. 
       Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο ισχύος μικρότερο της 
παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
       Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α, Β, 
Γ) τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 
       Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από την 
Υπηρεσία μας.  

                                                                                          
Ο Δήμαρχος Δράμας 

    ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  (Παραρτήματα (Α, Β, Γ) 
 

 
 

  
              Κυριάκος Χαρακίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α          
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Υγειονομική ταφή απορριμμάτων του Δήμου Δράμας στον Χ.Α.Δ.Α. 
Δήμου  για το έτος  2014 (μέρος).  

Η εργασία της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων 
θα διακοπεί εφόσον παύσει να λειτουργεί ο Χ.Α.Δ.Α. για 
οποιονδήποτε λόγο, όπως μεταφορά των απορριμμάτων σε 
άλλο Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., έναρξη εργασιών  
αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. κ.α. 
             Εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της σύμβασης, ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης για το ανεκτέλεστο μέρος 
της σύμβασης. 
 
 
 
 
 

  

ΠΡΟΥΠ/ΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 
43.000,00€   (  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13%) και των 
λοιπών κρατήσεων)   
 

Η ΠΡΟΥΠ/ΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

 
 

 
Τον  ΚΑ 20.6262.03 

 
 
 
  
 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
ΧΑΔΑ Δήμου Δράμας (12ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Δράμας - 
Σιδηρονέρου)   
  
            
 

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ % 
 

 
Κατά την πληρωμή εργασιών θα γίνει παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος   σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
Επίσης παρακρατείται 1,5% επί της συμβατικής δαπάνης υπέρ 
ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% ομοίως υπέρ ΤΠΔΚΥ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμος Δράμας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει   ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο 
διαγωνισμό, προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ  (43.000,00 €)  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%), με κριτήριο κατακύρωσης την   χαμηλότερη τιμή ,  
για την ανάθεση της εργασίας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ του Δήμου Δράμας 
για το έτος 2014 (μέρος).    

   

1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Δημαρχείο Δράμας 
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου  

2ος όροφος 
Αίθουσα δ/νσης Τεχν. 

Υπηρεσιών  

  
02-07-2014 

 
Τετάρτη  

 
10.00 π.μ. 

 

1.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 90 ημέρες (εβδομάδες των εξ (6) ημερών) εκτός 
εξαιρεσίμων ημερών.  

 Η εργασία της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων θα διακοπεί εφόσον 
παύσει να λειτουργεί ο Χ.Α.Δ.Α. για οποιονδήποτε λόγο, όπως μεταφορά των 
απορριμμάτων σε άλλο Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., έναρξη εργασιών  
αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. κ.α. 

Εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη του προαναφερθέντος χρόνου, ο ανάδοχος 
δεν δικαιούται αποζημίωσης για το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης. 
 

1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
             Ο   προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας είναι σαράντα τρείς χιλιάδες ευρώ 
43.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%) 
 

  

1.5 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 
Περίληψη της Διακήρυξης αυτής  θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές 

(νομαρχιακές) εφημερίδες, σε μια (1) εβδομαδιαία τοπική (νομαρχιακή) εφημερίδα, θα 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
δήμου, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΣ). 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης Διακήρυξης    
βαρύνουν τον ανάδοχο   (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).- 
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1.6 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την  02-07- 2014, ημέρα  Τετάρτη         
και ώρα 10.00 π.μ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στην αίθουσα της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Δημαρχείο 2ος όροφος.  

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται δημόσια. 
 

1.7 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η διάθεση της Διακήρυξης 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 μιάς (1) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη διακήρυξη στην 
ιστοσελίδα του δήμου: www.dimos-dramas.gr, στην περίπτωση όμως αυτή πρέπει να 
παραλάβουν από την Υπηρεσία το έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς, πρωτότυπα 
σφραγισμένο . 

                       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 Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 
Διακήρυξης 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 Διαγωνισμού με το αιτιολογικό 
της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται 
και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Δράμας στη διεύθυνση: 
www.dimos-dramas.gr. 
  
ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

 Εργολάβοι δημοσίων έργων (ΕΔΕ) ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως τάξης πτυχίου, 
εμπειροτέχνες εργολάβοι δημοσίων έργων ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ή/και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ανεξαρτήτως ορίου και ιδιώτες που εκτελούν χωματουργικές εργασίες.   

 Ενώσεις ή κοινοπραξίες, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 
της ΥΑ 11389/93. 

 Συνεταιρισμοί. 
      Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να: 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην  παράγραφο 2.2  
      -  αποδεικνύουν ότι είναι ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων που εμφανίζονται στο 
παράρτημα  Γ, ή προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του μηχανήματος ότι σε 
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος θα του διαθέσει (στον ανάδοχο) το 
συγκεκριμένο όχημα για την εκτέλεση της εργασίας 

  
 
 

http://www.dimos-dramas.gr/
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Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το 

Δημόσιο. 
 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί 

δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

 

2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.5 της παρούσας.  

2. Κατά περίπτωση : 
 

Α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό περί της ιδιότητάς τους. (Οι εργολάβοι δημοσίων έργων τα πρωτότυπα 
πτυχία τους –μόνο για επίδειξη- και απλά φωτοαντίγραφά τους, οι ιδιώτες 
χωματουργοί 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.Δ. 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 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 (κύριας και επικουρικής) τόσο για τον ίδιο όσο και για το που απασχολεί 
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. 
 

 
 

Β.  ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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.Δ. 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 (κύριας και επικουρικής) 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. 

 
 

Γ.  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς 
πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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, και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρμόδιο 
Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
- 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 ή από το 
Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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.Δ. 
60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 
 

Δ.  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 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.  

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 (κύριας και επικουρικής) 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   

 

Ε.  ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2.  

Υπεύθυνη Δήλωση   (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. 
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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 ως εξής: 
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 Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
3. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά την κείμενη νομοθεσία, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι 
συμμετέχουν στον  διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. 
 
4. 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 Διευθύνων 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 (μεμονωμένοι εργολάβοι και ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων) 
επιδεικνύουν μόνον το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που 
πιστοποιεί την ταυτότητά τους  
 
5.  Αποδεικτικά καταβολής τελών μηχανημάτων έργου και τελών κυκλοφορίας για τα   φορτηγά 
(Ν. 3481/2006) 
 
6. Άδεια κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου και το αντίστοιχο για φορτηγά 
 
7. Υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 2.4 της παρούσας  
 
8. Πίνακας εξοπλισμού (παράτημα Γ) 

 
 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί µε άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. 
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συμβουλίου 
συμμετέχουσας  εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του, όπως επίσης και 
υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει στη δημοπρασία ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται 
από αυτή µε μισθό ή µε κάποιον άλλο τρόπο, να συμμετάσχει για δικό του λογαριασμό. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται. 
Επίσης όλα τα δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι 
επισήμως μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε 
νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99, όπως 
ισχύει). 
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί µε τα φωτοαντίγραφα μέσα στο 
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης 
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επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η 
υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα 
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται 
πρωτότυπα. Επιπλέον πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικής ενημερότητας 
που προέρχονται από τους ειδικούς κατά περίπτωση διαδικτυακούς τόπους γίνονται δεκτά ως 
ακριβή φωτοαντίγραφα 
Επισημαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των 
δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά το διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά 
πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα µε 
νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και 
δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

 

2.3    ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης   
μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να “αποσαφηνίσουν” 
ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” 
μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, παρέχοντας  διευκρινίσεις για το περιεχόμενο εγγράφων 
που ήδη υποβλήθηκαν.  
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/Κοινοπραξία 

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της 
ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να 
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

2.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 

αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 
 
1)  Να έχει ή να μπορεί να διαθέσει τον κατάλληλο   εξοπλισμό σύμφωνα με το Παράρτημα Γ 
της παρούσης. 
 
2) Να έχει λάβει γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και να αποδέχεται 
αδιαμαρτύρητα την άμεση εκτέλεση των εντολών της επιβλέπουσας υπηρεσίας,  
υποβάλλοντας για αυτό σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 
 
3) Να αποδέχεται την ισχύ της οικονομικής του προσφοράς για 120 ημέρες από την επομένη 
της ημερομηνίας του διαγωνισμού, υποβάλλοντας για αυτό σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 
 
4) Να αποδέχεται ως μέσο επικοινωνίας του με την υπηρεσία την τηλεομοιοτυπία (φαξ), 
υποβάλλοντας για αυτό σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 
 
5) Σε περίπτωση μηχανημάτων τρίτων που θα διατεθούν στον διαγωνιζόμενο, εάν αυτός 
αναδειχθεί ανάδοχος, Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη 
 
 

2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Το ποσό 
της εγγύησης θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Για το σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσης 
προκήρυξης το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και έξι λεπτά 
( 761,06 €) και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς).  

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Στην εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 
1. Η ημερομηνία έκδοσης 
2. Ο εκδότης 
3. Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος 

Δράμας) 
4. Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής. 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6. Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 
7. Η σχετική διακήρυξη (Τίτλος και αριθμός πρωτοκόλλου) και η ημερομηνία του 

διαγωνισμού 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 
9. 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. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

11. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη 
του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.  

12. 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. 

 
Συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.  
Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 
 
2.6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
  Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 
ποσοστό  5% του προϋπολογισμού  της εργασίας μη συμπεριλαμβανομένης της 
επιτευχθείσας έκπτωσης κατά την δημοπρασία και χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι για ποσό χιλίων 
εννιακοσίων δυο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.902,65). Κατατίθεται υπό μορφή 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων. 
Συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 3.   ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν   
αυτοπροσώπως, υποδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας για την 
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ταυτοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, το φάκελο προσφοράς τους, την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα του διαγωνισμού ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Πέραν της καθορισμένης 
ώρας καμιά προσφορά δε θα γίνει δεκτή. 

Οι προσφορές   υποβάλλονται σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον 
επιχειρηματία, σε περίπτωση κοινοπραξίας από όλους τους κοινοπρακτούντες ή από νόμιμο 
εκπρόσωπό τους (ένας από τους κοινοπρακτούντες οριζόμενος με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο) και σε περίπτωση εταιρείας από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.   

Με ποινή αποκλεισμού, ( να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές), οι προσφορές 
υποβάλλοντα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις : 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης (είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην εφημερίδα)  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως 
εξής:  
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, με ποινή αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει κατά τα λοιπά τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και θα περιέχει συμπληρωμένο με ποινή αποκλεισμού, το σφραγισμένο από την 
Υπηρεσία έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι 
υπογεγραμμένη και να αναγράφει αριθμητικά και ολογράφως το συνολικό ενιαίο ακέραιο 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης 
της εργασίας (ποσό με το ΦΠΑ 13%). Η Οικονομική Προσφορά θα είναι συνταγμένη στην 
ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε το υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία. Η 
οικονομική προσφορά υπογράφεται από τους ίδιους του ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών υπογράφονται από όλους τους 
κοινοπρακτούντες. Προσφορές που έχουν συνταχθεί µε διαφορετικό τρόπο από το υπόδειγμα 
της Υπηρεσίας  ή δε φέρουν την σφραγίδα του Δήμου  θα απορρίπτονται, καθιστώντας το 
σύνολο της προσφοράς του διαγωνιζόμενου απαράδεκτη.  
Επισημαίνεται ότι : 
α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες απουσιάζει η υπογραφή του 
υποψηφίου ή δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς. 
β) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής, 
γ) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες το αναγραφόμενο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθμός. 
δ)Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι ευκρινώς γραμμένη, χωρίς σβησίματα. Δεν ισχύει η 
κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
4.1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας 
επιτροπή (Απόφαση 17/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας) που 
συνεδριάζει δημόσια , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι 
ώρα 10.00 π.μ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στην αίθουσα της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Δημαρχείο 2ος όροφος.  

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο 
οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, 
εάν δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.  
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 Όταν παρέλθει αυτή η ώρα , κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για 
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  

 
 
4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και 
αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης 
τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά 
μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης.  
 

Ο φάκελος που περιέχει την « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον 
ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με 
αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.  
 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται 
στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή 
συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει 
ποιοι θα αποκλειστούν. Κατόπιν η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο πρόεδρος της 
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους 
αποκλεισμού τους. 
  

Στη συνέχεια μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, καλούνται οι 
διαγωνιζόμενοι σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών εκτός αν όλοι οι συμμετέχοντες με υπεύθυνη δήλωσή τους δηλώσουν ότι δε θα 
προχωρήσουν σε υποβολή ένστασης, οπότε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται 
την ίδια ημέρα  διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
 
4.3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, 
αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται 
δημόσια. 
 

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.  
 
4.4.  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, με την υποβολή ενιαίου ακέραιου 
θετικού ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%).Σε  περίπτωση που περισσότεροι του ενός 
έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 
δημοπρασίας (άρθρο 19, παρ.1 του ΠΔ 28/80). Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Η εγγύησή του εκπίπτει υπέρ 
του δήμου, λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία 
διατηρουμένου του δικαιώματος της αποκαταστάσεως πάσης τυχόν ζημίας του δήμου ή της 
κοινότητος εκ της επαναλήψεως της δημοπρασίας εις βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει το 
πρακτικό τελευταίου μειοδότη (άρθρο 23, ΠΔ 28/80). 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή. 
Ο  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 για ποσό χιλίων εννιακοσίων δυο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.902,65), 
που ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) του προϋπολογισμού του έργου μη 

http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/437_06-1-praktiko-dienergeias-diagwnismou-apo-dimarxiaki-epitropi.doc
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/437_06-1-praktiko-dienergeias-diagwnismou-apo-dimarxiaki-epitropi.doc
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000192_S0000002266
http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/437_06-2-apofasi-dimotikou-sumvouliou-gia-kiriksi-anadoxou-ekptwtou.doc
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000192_S0000002270
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συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασία (άρθρο 26, παρ.1 
του ΠΔ 28/80) και του Φ.Π.Α. 13%.  Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι 
συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την τελική βεβαίωση καλής εκτέλεσης της 
εργασίας.  

Η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Η σύμβαση συνάπτεται για το πραγματικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας, όπως 
προκύπτει από την τιμή της προσφοράς του μειοδότη κατά τη δημοπρασία. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα 
στην καθορισμένη προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης κηρύσσεται 
έκπτωτος, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υποκείμενης σε έλεγχο νομιμότητας 
από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η εγγύηση που έχει καταβάλει, 
εκπίπτει εις όφελος του εργοδότου δήμου λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και 
επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός διατηρουμένου του δικαιώματος αποκαταστάσεως 
οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του δήμου από την επανάληψη αυτή σε βάρος του αρνηθέντος να 
υπογράψει την σύμβαση αναδόχου (άρθρο 26, παρ.1 του ΠΔ 28/80). 
 
4.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι ενστάσεις κατά του πρακτικού της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που 
διενέργησε τη δημοπρασία στο δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας 
εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και 
διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία. 
 Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. 
 
ΑΡΘΡΟ 5.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με βάση τις ημέρες εργασίας (6 ημέρες 
εβδομαδιαίως εκτός εξαιρεσίμων ημερών )   και θα βεβαιωθούν από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) σύμφωνα με τον  προϋπολογισμό της 
μελέτης.  

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η 
πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. 

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.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αρμόδιος υπάλληλος Μαυρίδης Δημήτριος, 
τηλέφωνα 2521350664 fax 2521020562. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται δωρεάν στους 
ενδιαφερόμενους, κατόπιν πρωτοκολλημένης αίτησής τους, από την Δ/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης ( γραφείο 307 του Δημαρχείου), που βρίσκεται στην ταχυδρομική Δ/νση 
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου. Πληροφορίες και διάθεση τευχών θα δίνονται μέχρι 2 ημέρες πριν 
την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 
κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000192_S0000002273
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000192_S0000002273
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000192_S0000002273
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υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το 
έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
ΑΡΘΡΟ 8.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια της Δράμας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

(συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο) 
 

  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΥΠΟΣ 
(ΜΑΡΚΑ –

ΜΟΝΤΕΛΟ) 
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΧΥΣ 

ΑΡ. 
ΚΥΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ 

1.ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ  
ΓΑΙΩΝ 
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ D-7) 
ή 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1     

2. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
(τσάπα) 1     

3. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 1     

4. ΦΟΡΤΗΓO 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝO 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 
Μ3) 1     

 
Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του προσφερομένου μηχανήματος, αυτό θα αντικατασταθεί με 
άλλο που θα διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά καταβολής τελών 
μηχανημάτων έργου και τελών κυκλοφορίας για τα   φορτηγά, άδεια κυκλοφορίας 
μηχανημάτων έργου και το αντίστοιχο για φορτηγά) καθώς και τα ίδια  τεχνικά χαρακτηριστικά. 

  
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 

 

 

    
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  της ανωτέρω εργασίας 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
                                                 

   Έκπτωση  ………………………….. ………………………..  τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
                    …………………………………………………….  (%)    (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
  
 
 
 
 

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ 
       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 
 
 

               (υπογραφή – σφραγίδα) 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

 Ημερομηνία Εκδοσης..........  

 Ευρώ.................................…  

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 Δράμα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.................. επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και έξι 
λεπτά ( 761,06 €).   

  
΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για  ποσό των 
επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και έξι λεπτών ( 761,06 €).   

υπέρ  τ……………………………………………………………………………, 
Δ/νση........................................................................... για τη συμμετοχή τ..  στον 
διενεργούμενο διαγωνισμό της  02-07-2014 για την εργασία «ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32602/17-06-2014 περίληψη διακήρυξης. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω αναδόχου 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 ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 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 …………. (τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλ 150 ημέρες). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 Δράμα  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.................. 1.902,65 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 
χιλίων εννιακοσίων δυο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.902,65) υπέρ τ… 
……………………………………………………., Δ/νση 
…………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 
που αφορά την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,   
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω αναδόχου που απορρέουν 
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης 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 ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιμες ημέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2014.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2014 
 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΗΜΕΡΑ 90 422,81 

38.052,90 

     ΦΠΑ 13%  4.946,88 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 42.999,78 

 
 

 
 
 
 
 
 

        
 

        ΔΡΑΜΑ, 09 /06  /2014                               ΔΡΑΜΑ, 09 /06 /2014 
 
 
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

   ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        
       

    ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ          ΔΙΠΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
             
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ   ΠΡΟΥΠ:43.000,00 ΕΥΡΩ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ     
ΑΡ. ΜΕΛ: 05/2014       
 
 

                                                      ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η  υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του 
Δήμου Δράμας σύμφωνα με τα παρακάτω.  

Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό 
των 43.000,00 ευρώ (με  ΦΠΑ 13%)  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   προϋπολογισμού του 
Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2014 (μέρος) με ΚΑ 20.6262.03.  

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής: 
     Για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και μέχρι την 3ην μμ ώρα κάθε ημέρας, 
πλην Κυριακών, αργιών και εν πάση περιπτώσει κατά την κρίση της υπηρεσίας, κατόπιν 
υποδείξεως της σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 12 χιλ. από την πόλη της Δράμας, μετά της 
απαιτούμενης εξόρυξης γαιών ή γαιοημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής, της μεταφοράς των 
προϊόντων εκσκαφής μέχρι του τόπου ταφής των απορριμμάτων και σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των 3000 μ., της διαστρώσεως των απορριμμάτων σε στρώσεις των 40 
εκατοστών, της απαιτούμενης συμπύκνωσής τους, της επικάλυψής τους δια της διαστρώσεως 
των προϊόντων εκσκαφής σε πάχος 40 εκατοστών, των διανοίξεων οδών που τυχόν 
απαιτούνται και της διατήρησης της ομαλής βατότητας της οδού προσπέλασης προς τον χώρο 
της απόρριψης και ταφής απορριμμάτων, δια της προμήθειας, μεταφοράς, επίστρωσης και 
συμπύκνωσης των αμμοχαλίκων, σε πλάτος τουλάχιστον 4 μέτρων, ως και του αναγκαίου 
χώρου για τους ελιγμούς των απορριμματοφόρων, της διατήρησης ικανής ποσότητας άμμου 
(τουλάχιστον 15,00 μ3), ικανής ποσότητας νερού (τουλάχιστον 4.000 λίτρα) πτυοσκαπάνων 
και τροχήλατων πυροσβεστήρων για την αντιμετώπιση τυχούσας ανάφλεξης των 
απορριμμάτων, την εν γένει διατήρηση καθαριότητας , ομαλής βατότητας και λειτουργίας του 
χώρου ενταφιασμού των απορριμμάτων καθ υπόδειξη της υπηρεσίας. Επίσης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να διατηρεί πέριξ του χώρου της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αντιπυρική 
ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων καθώς  και να συντηρεί την περίφραξη με ευθύνη και 
δαπάνες δικές του. 
        (ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 1 ΗΜΕΡΑ: 422,81 (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ)   

 
 

                ΔΡΑΜΑ ,09/06/2014 
                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
           
          ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                       ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ   
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2014 

 
 

 

 
 
 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 :     Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Διακήρυξη 
β. Το τιμολόγιο μελέτης 
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
δ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη 
 
Άρθρο 6:_ Παραλαβή εργασιών - Πληρωμές-Κρατήσεις 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με βάση τις ημέρες εργασίας – εβδομάδα 

έξι ημερών εκτός εξαιρεσίμων ημερών -   και θα βεβαιωθούν από τον επιβλέποντα της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η 
πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. Για τις παρούσες εργασίες δεν 
προβλέπεται γενικό όφελος και ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και τις 
νόμιμες κρατήσεις και φόρους για τρίτους κ.λ.π. που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Ο Φ.Π.Α. (13%) βαρύνει τον Εργοδότη. 
 

Άρθρο 7 : Σταθερότητα τιμής 
 
Η τιμή θα είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στις τιμές που 

αναγράφονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα υλικά-
μέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας. 
 
Άρθρο 8: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του 

αντικειµένου της συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η 
απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα 
που εγγυώνται, κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και 
εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 9 :     Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

 Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή της και τα μέτρα πυρόσβεσης 
του χώρου.  Τις ημέρες υψηλού κινδύνου ύστερα από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής 
οφείλει να έχει σε επιφυλακή και ετοιμότητα τα μηχανήματα που θα ζητηθούν. 
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 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή 
βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για 
την υλοποίηση του συμβατικού έργου.  

 
Άρθρο 10 :    Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
 

 
                                                                                         

 
        

                ΔΡΑΜΑ, 09/06/2014                              ΔΡΑΜΑ, 09/06/2014 
      Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

   ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        
       

    ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ          ΔΙΠΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
             
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ   ΠΡΟΥΠ:43.000,00 ΕΥΡΩ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ     
ΑΡ. ΜΕΛ: 05/2014       
 
 

                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ 

 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η  υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του 
Δήμου Δράμας σύμφωνα με τα παρακάτω.  

Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό 
των 43.000,00 ευρώ (με  ΦΠΑ 13%)  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   προϋπολογισμού του 
Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2014 (μέρος) με ΚΑ 20.6262.03.  

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής: 
     Για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και μέχρι την 3ην μμ ώρα κάθε ημέρας, 
πλην Κυριακών, αργιών και εν πάση περιπτώσει κατά την κρίση της υπηρεσίας, κατόπιν 
υποδείξεως της σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 12 χιλ. από την πόλη της Δράμας, μετά της 
απαιτούμενης εξόρυξης γαιών ή γαιοημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής, της μεταφοράς των 
προϊόντων εκσκαφής μέχρι του τόπου ταφής των απορριμμάτων και σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των 3000 μ., της διαστρώσεως των απορριμμάτων σε στρώσεις των 40 
εκατοστών, της απαιτούμενης συμπύκνωσής τους, της επικάλυψής τους δια της διαστρώσεως 
των προϊόντων εκσκαφής σε πάχος 40 εκατοστών, των διανοίξεων οδών που τυχόν 
απαιτούνται και της διατήρησης της ομαλής βατότητας της οδού προσπέλασης προς τον χώρο 
της απόρριψης και ταφής απορριμμάτων, δια της προμήθειας, μεταφοράς, επίστρωσης και 
συμπύκνωσης των αμμοχαλίκων, σε πλάτος τουλάχιστον 4 μέτρων, ως και του αναγκαίου 
χώρου για τους ελιγμούς των απορριμματοφόρων, της διατήρησης ικανής ποσότητας άμμου 
(τουλάχιστον 15,00 μ3), ικανής ποσότητας νερού (τουλάχιστον 4.000 λίτρα) πτυοσκαπάνων 
και τροχήλατων πυροσβεστήρων για την αντιμετώπιση τυχούσας ανάφλεξης των 
απορριμμάτων, την εν γένει διατήρηση καθαριότητας , ομαλής βατότητας και λειτουργίας του 
χώρου ενταφιασμού των απορριμμάτων καθ υπόδειξη της υπηρεσίας. Επίσης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να διατηρεί πέριξ του χώρου της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αντιπυρική 
ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων καθώς  και να συντηρεί την περίφραξη με ευθύνη και 
δαπάνες δικές του. 

 
                ΔΡΑΜΑ ,09/06/2014 

                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
           
          ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                       ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
 
 

 
 


