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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ EΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

                                                 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                                              

ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ                                            

Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 

Δξγαζία:    «Δθρηνληζκφο -απνπαγνπνίεζε 

πεξηνρήο Γήκνπ Γξάκαο γηα ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν Ννέκβξηνο 2014 – Aπξίιηνο 2015»  
 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΡΑΜΑ 

Έρνληαο ππόςε : 

1) Σελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο – Τπεξεζίεο – Μειέηεο» θαη ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 271 «Ιζρύο θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ – Λνηπέο κεηαβαηηθέο 

ξπζκίζεηο» ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/8-6-2006, ηεύρνο Α’), Γεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο 

Κώδηθαο. 

2) Σελ εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 2/2007 «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ 

Ν.3463/2006». 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ 64/Α/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ 

ζύλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ». 

4) Σν Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11/1980, ηεύρνο Α') «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ 

Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο».  

5)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα 

& ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» 

6) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 157 θαη 201 ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/08-08-2014) 

7) Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/2014)  όπσο ζπκπιεξώζεθαλ 

κε ην αξηζκ. πξση. 3699/10-09-2014 έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ζέκα «Δθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014 

(Α/74/2014), ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ 

θαη έξγσλ» 

8) Σηο πηζηώζεηο ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ηνπ Κ.Α.  35.6262.14 

κε εγγεγξακκέλε γηα ην νηθ. έηνο  2014 πίζησζε δαπάλεο 19.434, 40 €  θαη ην ππόινηπν 

πνζό ηεο δαπάλεο (ήηνη  20.516,00€) ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ  νηθ. έηνπο 2015. 

   9) Σελ αξηζκ.421/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο   αλάζεζεο ζε 

ηξίην ηεο εξγαζίαο «Δθρηνληζκόο θαη απνπαγνπνίεζε πεξηνρήο Γήκνπ Γξάκαο γηα ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν Ννέκβξηνο 2014 – Απξίιηνο 2015» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ 

δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ 

   10) Σελ 678/2014 (νξζή επαλάιεςε) απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΟΔ) πεξί 

έγθξηζεο όξσλ δεκνπξάηεζεο. 

    11) Σελ αξηζκ. 714/2014 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί Κήξπμε ηνπ αλνηθηνύ 

δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ ηεο εξγαζίαο «Δθρηνληζκόο – απνπαγνπνίεζε πεξηνρήο Γήκνπ 

Γξάκαο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν Ννέκβξηνο 2014 – Απξίιηνο 2015» σο άγνλνπ θαη 

επαλάιεςή ηνπ κε ηνπ ίδηνπο όξνπο θαη ην ππ’αξηζκ. 18363/17-11-2014 έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

Δπαλαιεπηηθφ αλνηθηφ δεκφζην  δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ παξαθάησ 

πίλαθα: 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000001311_S0000005358
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Πεξηγξαθή εξγαζίαο: CPV Πξνϋπνινγηζζείζα Γαπάλε 

«Δθρηνληζκόο -απνπαγνπνίεζε πεξηνρήο 

Γήκνπ Γξάκαο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

Ννέκβξηνο 2014 – Aπξίιηνο 2015»  

90620000-9, 

90630000-2 
32.480,00€ 

 

Η δηαθήξπμε πεξηέρεη ηα εμήο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 Υξφλνο θαη ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Ο επαλαιεπηηθόο δηαγσληζκόο (απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ) ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό 

θαηάζηεκα Γξάκαο (Βεξκίνπ 2 θαη 1
εο

 Ινπιίνπ -2
νο

 όξνθνο – γξαθείν 209) ζε εκέξα θαη 

ψξα πνπ ζα θαζνξηζζεί κε ηελ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο, ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ, πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζκό 

17/2014 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζύληαμε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

9 ηεο παξνύζαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο 

 

Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινύλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά 

ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

α. Η παξνύζα δηαθήξπμε 

β. Σν ηηκνιόγην κειέηεο 

γ.  Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

δ.  Η ηερληθή πεξηγξαθή – έθζεζε 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 Πξνυπνινγηζκφο εξγαζίαο 

 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δεκνπξαηνύκελεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

39.950,40 επξψ  κε ην ΦΠΑ (23%) θαη πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο  πνπ αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη  ζηελ αξηζκ. 5/2014 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξ/ληνο θαη Πξαζίλνπ θαη ηε 

ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ (παξάξηεκα Α), πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο . 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη από πηζηώζεηο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο   θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε 

ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α 35.6262.14 κε εγγεγξακκέλε γηα ην νηθ. έηνο  2014 πίζησζε δαπάλεο 

19.434, 40 €  θαη ην ππόινηπν πνζό ηεο δαπάλεο (ήηνη  20.516,00€) ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ  

νηθ. έηνπο 2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 Γεθηνί ζην δηαγσληζκφ 

 

ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα ή Δλώζεηο ή 

Κνηλνπξαμίεο Φπζηθώλ ή Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ ηεο εκεδαπήο, πνπ 

απνδεδεηγκέλα ιεηηνπξγνύλ λόκηκα, κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ ηα απαηηνύκελα κεραλήκαηα θαη 

έρνπλ εκπεηξία ζε εξγαζίεο ρεηκεξηλήο ζπληήξεζεο νδηθνύ δηθηύνπ,  όπσο απηέο 

αλαπηύζζνληαη ζην ηεύρνο ηεο αξηζκ. 5/2014 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξ/ληνο θαη Πξαζίλνπ.  

ην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηνί:  

 Όζνη απνθιείζηεθαλ από δηαγσληζκνύο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηώλ 

πξνο ην Γεκόζην.  

 Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα από θάπνηα άιιε Γεκόζηα Τπεξεζία ή 

Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.  

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηνπ εμσηεξηθνύ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε 
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ηηο παξαπάλσ θπξώζεηο 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

Οη δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1.  Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (πξσηφηππε), γηα πνζό πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 2% επί ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ην  

Φ.Π.Α.. 

2.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 43, παξ.1 ηνπ ΠΓ 60/07. (ηελ 

πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδύλακν 

έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο, από ην 

νπνίν λα πξνθύπηεη όηη νη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ν πξόεδξνο θαη 

δηεπζύλσλ ζύκβνπινο γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 

ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο). Σν απόζπαζκα απηό πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

3.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνύ, ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη:  

      Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα,  
- δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε,  πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε  ή πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.. 

      Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά  

- δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε,  πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε  ή πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 

- δελ ηεινύλ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο  εθάζηνηε ηζρύεη ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) θαη, επίζεο, όηη δελ 

ηεινύλ ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ 

αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξόζσπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εηαιπειών ηα πποαναθεπόμενα πιζηοποιηηικά ηηρ εκκαθάπιζηρ, 

εκδίδονηαι, όζον αθοπά ζηην κοινή εκκαθάπιζη από ηην απμόδια Υπηπεζία ηηρ Πεπιθέπειαρ, 

ζηο μηηπώο Ανωνύμων Εηαιπειών ηηρ οποίαρ είναι εγγεγπαμμένη η ζςμμεηέσοςζα ζηο 

διαγωνιζμό A.E., ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 7α.1.ια΄ και 7β.12 ηος κ.ν. 2190/1920, 

όπωρ εκάζηοηε ιζσύει, και, όζον αθοπά ζηην ειδική εκκαθάπιζη ηος ν. 1892/1990, όπωρ 

εκάζηοηε ιζσύει, από ηο απμόδιο Εθεηείο ηηρ έδπαρ ηηρ ανωνύμος εηαιπείαρ πος ηελεί ςπό 

ειδική εκκαθάπιζη.  
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- Επί ημεδαπών εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ και πποζωπικών εηαιπειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

ηο πιζηοποιηηικό ηηρ εκκαθάπιζηρ, εκδίδεηαι από ηο απμόδιο ημήμα ηος Ππωηοδικείος ηηρ 

έδπαρ ηηρ ζςμμεηέσοςζαρ ζηον διαγωνιζμό επισείπηζηρ. 

 

4.  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

αζθαιηζκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη εξγνδφηε) θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά 

ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη, από ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό. 

 

5.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο  ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

 

6.  Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ (Σερληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ), µε ην 

νπνίν βεβαηώλεηαη όηη ην εηδηθό επάγγεικα απηώλ ζρεηίδεηαη µε ην αληηθείκελν ηεο 

ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

7.  Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλεη ν δηαγσληδόκελνο όηη δύλαηαη λα δηαζέζεη 

θαη  λα έρεη ζε εηνηκόηεηα θαη΄ ειάρηζηνλ ηνπιάρηζηνλ  δύν πνιπκεραλήκαηα ηύπνπ 

UNIMONG κε εθρηνληζηηθή ιεπίδα θαη αιαηνδηαλνκέα γηα ηηο αλάγθεο εθρηνληζκνύ 

ησλ δξόκσλ ησλ θνηλνηήησλ θαη ηεο πόιεο ηεο Γξάκαο πνπ έρνπλ κηθξό πιάηνο 

νδνζηξώκαηνο, θαη έλαλ ηζνπεδσηήξα  (γθξέηληεξ). Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε ζνβαξήο 

βιάβεο θάπνηνπ κεραλήκαηνο δύλαηαη απηό λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν πνπ ζα 

δηαζέηεη ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

8.  Τπεχζπλε δήισζε όηη έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, όηη δελ έρεη 

απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνύο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ θαη όηη ε 

πξνζθνξά ηνπ ηζρύεη γηα δηάζηεκα 90 εκεξώλ. 

 

9.  Τπεχζπλε δήισζε όηη έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ηέιε ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηδησηηθώλ θαη κηζζσκέλσλ. 

 

10. Τπεχζπλε δήισζε όηη νη νδεγνί - ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ έρνπλ ηελ 

απαξαίηεηε θαηά ην λόκν άδεηα ρεηξηζηή 

 

11. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, όπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδόκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ή απόζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 

ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ησλ Α.Δ., ηα ππόινηπα πξόζσπα 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα 

έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό 

αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 
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12. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θνηλνπξαμίαο (Κ/Ξ), ππεχζπλε δήισζε (ζεσξεκέλε 

γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ησλ κειψλ ηεο), ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηιεγνύλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή  

 

13. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθόζνλ νη 

δηαγσληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπν/ εθπξόζσπό ηνπο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα εθδηδόκελα πηζηνπνηεηηθά δελ 

θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, είλαη δπλαηό λα αληηθαηαζηαζεί, γηα ηα 

ζεκεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά, από  Έλνξθε Γήισζε πνπ γίλεηαη 

ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

 

Φπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηόλνκα ή καδί µε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα ζην δηαγσληζκό δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζόηεξεο από µία πξνζθνξέο. 

Απαγνξεύεηαη ε εθπξνζώπεζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ δηαγσληδόκελσλ από ην ίδην θπζηθό 

πξόζσπν. Δπίζεο, δελ κπνξεί ν εθπξνζσπώλ ή ην µέινο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ζπκκεηέρνπζαο  εηαηξείαο λα ζπκκεηάζρεη μερσξηζηά γηα ηνλ εαπηό ηνπ, όπσο επίζεο θαη 

ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία ή εηδηθνί ζύκβνπινη, πνπ ακείβνληαη 

από απηή µε κηζζό ή µε θάπνηνλ άιιν ηξόπν, λα ζπκκεηάζρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 

δεθηά από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ γίλνληαη δηθαηνινγεηηθά  

Σα δηθαηνινγεηηθά, θαη’ επηινγή ηνπ δηαγσληδόκελνπ, ππνβάιινληαη είηε πξσηόηππα, είηε 

ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ ή αθξηβώλ αληηγξάθσλ ηνπο, ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/2014)  όπσο 

ζπκπιεξώζεθαλ κε ην αξηζκ. πξση. 3699/10-09-2014 έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ζέκα «Δθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014 

(Α/74/2014), ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ θαη 

έξγσλ».  

Δθόζνλ δηαπηζησζεί θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξόπν όηη ν δηαγσληδόκελνο ππέβαιε ςεπδή 

δήισζε θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη ζην δηαγσληζκό, 

απνθιείεηαη. 

Δπίζεο όια ηα δηθαηνινγεηηθά  εθ’ όζνλ ηα πξσηόηππα δελ είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα, 

ζα είλαη επηζήκσο κεηαθξαζκέλα. Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 Πξνζθεξφκελε ηηκή 

 

Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξώ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ θξαηήζεηο 

θαη ε δαπάλε γηα ηηο αλαθνηλώζεηο θαη δεκνζηεύζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. Η ηηκή 

ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ δηαγσληδόκελν  κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηεο εξγαζίαο. Απνθιείεηαη αλαζεώξεζε ηεο ηηκήο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε  αμίσζε ηνπ 

αλαδόρνπ πέξαλ  ηεο  ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό (%), ζηνλ νπνίν 

ππάγεηαη ε εξγαζία ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, βαξύλεη ην Γήκν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 

              Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο ελελήληα (90) εκέξεο από 

ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο θαη ην ρξόλν πνπ απνδέρηεθαλ λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απηό δεηεζεί.  
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  Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ  απφ  ηε 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

          Η ηζρύο ηεο  πξνζθνξάο  κπνξεί  λα  παξαηείλεηαη  εθόζνλ  δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία, 

πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλώηαην ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν Δγγπήζεηο 

 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ  

Η εγγύεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηό 2% επί ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη ζα έρεη ηζρύ 

επί έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο. Καηαηίζεηαη ππό 

κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ ηελ εγγπεηηθή  επηζηνιή  ζπκκεηνρήο  πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη ηα 

αθόινπζα: 

 

1. Η εκεξνκελία έθδνζεο 

2. Ο εθδόηεο 

3. Ο νξγαληζκόο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη (Γήκνο 

Γξάκαο) 

4. Ο αξηζκόο ηεο εγγύεζεο 

5. Σν πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε 

6. Η πιήξεο επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη 

ε εγγύεζε 

7. Η ζρεηηθή δηαθήξπμε (αξηζκ. πξση. πεξίιεςεο δηαθήξπμεο) θαη ε εκεξνκελία 

ηνπ δηαγσληζκνύ 

8. Όηη ε εγγύεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδόηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο 

9. Όηη ην πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκό θαη όηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο ηνπ 

εθδόηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο 

ππόθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ 

11. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε (δειαδή 120 εκέξεο).  

12. Όηη ν εθδόηεο ηεο εγγύεζεο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο 

ηεο εγγύεζεο, ύζηεξα από απιό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί 

ην δηαγσληζκό. Σν ζρεηηθό αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο εγγύεζεο. 

 

πληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο παξνύζαο.  

Πξνζθνξέο  ρσξίο εγγύεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ εγγύεζε, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππ' όςε. 

 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

  Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα 

θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο 
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θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

πληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα. πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο παξνύζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
  Σξφπνο χληαμεο ησλ Πξνζθνξψλ 

 Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ   

απηνπξνζώπσο, ππνδεηθλύνληαο ην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ, ην θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, ζθξαγηζκέλν 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα ηνπ δηαγσληζκνύ ελώπηνλ ηεο 

αξκόδηαο επηηξνπήο. Πέξαλ ηεο θαζνξηζκέλεο ώξαο θακηά πξνζθνξά δε ζα γίλεη δεθηή. 

Οη πξνζθνξέο   ππνβάιινληαη ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο από ηνλ 

επηρεηξεκαηία, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο από όινπο ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο ή από λόκηκν 

εθπξόζσπό ηνπο (έλαο από ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο νξηδόκελνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθό 

έγγξαθν) θαη ζε πεξίπησζε εηαηξείαο από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηεο.   

ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ εξγαζία (ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ) 

γ) Ο αξηζκόο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο (είλαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα)  

δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 ε)Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ΑΦΜ, ηειέθσλν,  e-mail) . 

Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά µε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία σο εμήο.  ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν µε ηελ έλδεημε 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Ο θάθεινο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ θαη ζα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν, ην ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Τπεξεζία, έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο παξνύζαο. 

Η πεξηερόκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ λα είλαη 

ππνγεγξακκέλε θαη λα αλαγξάθεη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ην ζπλνιηθό εληαίν αθέξαην 

πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο (%) επί ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο ηεο 

εξγαζίαο (πνζό κε ην ΦΠΑ). Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα είλαη ζπληαγκέλε ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα θαη ζύκθσλα µε ην ππόδεηγκα πνπ ρνξεγείηαη από ηελ Τπεξεζία. Η νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ππνγξάθεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ή ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο 

ηνπο. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ ππνγξάθνληαη από όινπο ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο. 

Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί µε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ην ππόδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο  ή 

δε θέξνπλ ηελ πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ Γήκνπ  ζα απνξξίπηνληαη, θαζηζηώληαο ην ζύλνιν 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ απαξάδεθηε.  

πλεκκέλν ππόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππάξρεη ζην ηέινο ηεο παξνύζαο θαη 

απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
α) απνθιείνληαη από ην δηαγσληζκό πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο απνπζηάδεη ε ππνγξαθή ηνπ 

ππνςεθίνπ ή δελ αλαγξάθεηαη ην εληαίν πνζνζηό έθπησζεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

β) όηη ε νιόγξαθε αλαγξαθή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνύ έθπησζεο ππεξηζρύεη ηεο αληίζηνηρεο 

αξηζκεηηθήο, 
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γ) απνθιείνληαη από ην δηαγσληζκό πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο ην αλαγξαθόκελν εληαίν 

πνζνζηό έθπησζεο δελ είλαη αθέξαηνο ζεηηθφο αξηζκφο. 

δ)Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη επθξηλώο γξακκέλε, ρσξίο ζβεζίκαηα. Γελ ηζρύεη 

ε θαηάζεζε ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

 

1. Παξαιαβή πξνζθνξψλ 

 

Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ αξκόδηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο 

επηηξνπή, πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα κέρξη ηελ ώξαο ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ, πνπ ζα 

νξηζηεί ζηελ πεξίιεςε ηεο  δηαθήξπμεο.   

ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηεο πξνζθνξάο, ν 

νπνίνο αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθό, όπσο επίζεο αλαγξάθεηαη θαη ε ηπρόλ απόξξηςή ηεο, 

εάλ δε ζπλνδεύεηαη από ην πηπρίν ή ην πηζηνπνηεηηθό ηαπηόηεηαο.  

  Όηαλ παξέιζεη απηή ε ώξα , θεξύζζεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ε ιήμε ηεο 

παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ ε νπνία αλαγξάθεηαη θαη ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη ε γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν απνδνρή πξνζθνξάο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ, κε πνηλή 

αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο εάλ ε εκπξόζεζκε επίδνζε πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη 

ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

 

2. Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζπλερίδεηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε 

θαη αξρίδεη από ηελ επηηξνπή, ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά 

επίδνζεο ηνπο. Σα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά 

πεξηιεπηηθά κελ, αιιά κε ηξόπν πνπ λα θαίλεηαη εάλ είλαη ζύκθσλα ή όρη κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο.  

Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ « ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αλνηθηό 

θάθειν, παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζε απηόλ ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο κε απηόλ 

πνπ αλαγξάθεθε ζηνλ αλνηθηό θάθειν.  

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, όζνη 

παξίζηαληαη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνύ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξία θαζίζηαηαη κπζηηθή. 

Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη κπζηηθά, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

θαη απνθαζίδεη πνηνη ζα απνθιεηζηνύλ. Καηόπηλ ε ζπλεδξία γίλεηαη πάιη δεκόζηα θαη ν 

πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλώλεη απηνύο πνπ απνθιείνληαη από ηε δεκνπξαζία, θαζώο 

θαη ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηνπο. 

  ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ, θαινύληαη 

νη δηαγσληδόκελνη ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ, εθηόο αλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο κε ππεύζπλε δήισζή ηνπο δειώζνπλ όηη δε ζα 

πξνρσξήζνπλ ζε ππνβνιή έλζηαζεο, νπόηε ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γίλεηαη 

ηελ ίδηα εκέξα  δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

3. Απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ 

 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ πνπ έγηλαλ δεθηέο ζηε δεκνπξαζία, απνζθξαγίδνληαη 

θαηά ζεηξά από ηελ επηηξνπή θαη νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο αλαθνηλώλνληαη δεκόζηα. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηνδόηε ή δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.  
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4. Αλαθήξπμε αλαδφρνπ – Καηαθχξσζε  

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηό ηεο ρακειόηεξεο ηηκήο, κε ηελ ππνβνιή εληαίνπ 

αθέξαηνπ ζεηηθνύ πνζνζηνύ έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%). 

ε  πεξίπησζε πνπ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο έρνπλ πξνζθέξεη ηελ ίδηα ρακειόηεξε ηηκή 

γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ απηώλ. 

Η θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Ο  κεηνδόηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί ππνρξενύηαη κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξώλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηόλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη 

ν ΦΠΑ, θαζώο  θαη αληίγξαθα ησλ αδεηώλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ησλ 

απνδείμεσλ θαηαβνιήο ησλ ηειώλ ρξήζεο θαη ησλ αδεηώλ ησλ ρεηξηζηώλ ησλ κεραλεκάησλ. 

Η αλσηέξσ εγγύεζε εθδίδεηαη θαη ζα πξέπεη  λα  είλαη ζπκπιεξσκέλε ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ηειηθή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.  

Η ζύκβαζε δελ είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

Η ζύκβαζε ζπλάπηεηαη γηα ην πξαγκαηηθό πνζό ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, όπσο 

πξνθύπηεη από ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε θαηά ηε δεκνπξαζία. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέζα 

ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θεξύζζεηαη 

έθπησηνο, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ππνθείκελεο ζε έιεγρν 

λνκηκόηεηαο από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Η εγγύεζε πνπ έρεη 

θαηαβάιεη, εθπίπηεη εηο όθεινο ηνπ εξγνδόηνπ δήκνπ ιόγσ εηδηθήο πξνο ηνύην πνηλήο θαη 

επαλαιακβάλεηαη ν δηαγσληζκόο δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο απνθαηαζηάζεσο 

νπνηαζδήπνηε ηπρόλ δεκίαο ηνπ δήκνπ από ηελ επαλάιεςε απηή ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα 

ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε αλαδόρνπ (άξζξν 26, παξ.1 ηνπ ΠΓ 28/80). 

 

5. Δλζηάζεηο 

Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηελέξγεζε ηε 

δεκνπξαζία ζην δήκν, κέρξη ηελ επόκελε από ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο εξγάζηκε 

εκέξα. Οη ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ δήκν πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη 

απζεκεξόλ ζηελ επηηξνπή πνπ δηελήξγεζε ηε δεκνπξαζία. 

 Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
  Σξφπνο πιεξσκήο - θξαηήζεηο 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο ώξεο εξγαζίαο 

ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, θαη ζα βεβαησζνύλ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ (Σκήκα Πεξ/ληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ 

θαη Γεκνηηθώλ καο Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

κειέηεο. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ 

αλαδόρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο 

πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθό πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά από ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο. Η 

πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ, ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ. 

Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηηο δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηπρόλ 

επαλαιεπηηθώλ.  Τπόθεηηαη επίζεο ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θόξνπο, 

ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000192_S0000002273
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Άξζξν 13
ν
  Πιεξνθνξίεο 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 

ην Σκήκα Πεξ/ληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αξκόδηα ππάιιεινο ακαξά Ινξδάλα, 

ηειέθσλα 2521350626. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη δσξεάλ ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, θαηόπηλ πξσηνθνιιεκέλεο αίηεζήο ηνπο, από ην Σκήκα Πεξ/ληνο θαη 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ( γξαθείν 203 ηνπ Γεκαξρείνπ), πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηαρπδξνκηθή 

Γ/λζε Βεξκίνπ 2 θαη 1
εο

 Ινπιίνπ. Πιεξνθνξίεο θαη δηάζεζε ηεπρώλ ζα δίλνληαη κέρξη δύν (2) 

εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Αξζξν 14
ν
 Δκπηζηεπηηθφηεηα αλαδφρνπ 

 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιύζε απηήο, ν Αλάδνρνο 

ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπ 

θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ 

ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

έξγν πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

Άξζξν 15
o
 Δθαξκνζηέν δίθαην – Γηαηηεζία 

 

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε 

δηαθνξά, πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο 

ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.  

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιύεηαη από ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηα δηθαζηήξηα ηεο Γξάκαο.  
 

   ΑΡΘΡΟ 16
ν
   Γεκνζίεπζε 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δύν  εκεξήζηεο ηνπηθέο 

(λνκαξρηαθέο) εθεκεξίδεο θαη κία εβδνκαδηαία ηνπηθή (λνκαξρηαθή),  θαζώο θαη ζην εηδηθό 

ηεύρνο δεκνζηεύζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο.   

Η πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί επηπιένλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ Γήκνπ 

(πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ), ζα απνζηαιεί ζην Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην θαη ζα  αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηε  « ΓΙΑΤΓΔΙΑ »  θαη ην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό  Μεηξών 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρόλ 

επαλαιεπηηθήο, βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

 

                                                                                           Ο Γήκαξρνο Γξάκαο 

 

 

                                                                                       Υξηζηόδνπινο  Μακζάθνο 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ: 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 

ΣΗΛ: 

ΦΑΞ: 

MAIL: 

 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

«Δθρηνληζκόο - απνπαγνπνίεζε  πεξηνρήο Γήκνπ Γξάκαο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν  

Ννέκβξηνο 2014 – Απξίιηνο 2015» 

 

 

 

    

Αθνύ έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο  ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο 

 

 

ΠΡΟΦΕΡΩ 

                                                 

   Έθπησζε  ………………………….. ………………………..  ηνηο εθαηό 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

 

                    …………………………………………………….  (%)    (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 

 

  

 

 

 

 

ΘΔΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΓΗΜΟΤ 

       Ο/Η  ΠΡΟΦΔΡ…… 

 

 

               (ππνγξαθή – ζθξαγίδα) 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

YΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο............................................................................... 

Καηάζηεκα............................................................................................. 

 Ηκεξνκελία Δθδνζεο..........  

 Δπξώ.................................…  

Πξνο 

ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ 

Βεξκίνπ 2 θαη 1
εο

 Ινπιίνπ  66100 Γξάκα  

  

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡ..................ΔΤΡΩ 650,00 

  

΄Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, γηα  πνζό ησλ 

εμαθνζίσλ πελήληα επξψ  (650,00)  ππέξ  

η……………………………………………………………………………, 

Γ/λζε........................................................................... γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνύκελν 

δηαγσληζκό ηεο …/…/2014 (εκεξνκελία δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ)  ηεο εξγαζίαο 

«Δθρηνληζκφο - απνπαγνπνίεζε  πεξηνρήο Γήκνπ Γξάκαο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

Ννέκβξηνο 2014 – Απξίιηνο 2015», ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ........   ..../..../..2014 

πεξίιεςε δηαθήξπμεο. 

Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο ππνρξεώζεηο η.. ελ ιόγσ ……. πνπ απνξξένπλ από ηε 

ζπκκεηνρή η.. ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό θαζ΄ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε ηξεηο (3) ην πνιύ εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ...........................................  

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο............................................................................... 

Καηάζηεκα............................................................................................. 

 Ηκεξνκελία Δθδνζεο.......... 

 Δπξώ.................................…  

 

Πξνο 

ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ 

Βεξκίνπ 2 θαη 1
εο

 Ινπιίνπ  66100 Γξάκα  

  

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ..................ΔΤΡΩ ………………. 

 

Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνύ 

………………………………… ππέξ η… ……………………………………………………., 

Γ/λζε …………………………………………………….. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ 

ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία «Δθρηνληζκφο - απνπαγνπνίεζε  πεξηνρήο Γήκνπ 

Γξάκαο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν Ννέκβξηνο 2014 – Απξίιηνο 2015»,   

Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο ππνρξεώζεηο η.. ελ ιόγσ  πνπ απνξξένπλ από ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο θαζ΄ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε ηξεηο (3) ην πνιύ εξγάζηκεο εκέξεο, από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε καο 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

           

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                                              

ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ                                            

Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

Αξηζκ. Μειέηεο: 5/2014 

 

Δξγαζία:    «Δθρηνληζκφο - απνπαγνπνίεζε  

πεξηνρήο Γήκνπ Γξάκαο γηα ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν Ννέκβξηνο 2014 – Απξίιηνο 2015» 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

Η κειέηε ζπληάζζεηαη κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ, ησλ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (ρηνλνπηώζεηο παγεηόο),  πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο  ζε πεξηνρέο κε πςόκεηξν, όπσο ηελ Γεκνηηθή 

Δλόηεηα ηδεξνλέξνπ, ηελ Σ.Κ Μαθξππιαγίνπ θ.α., δεδνκέλνπ όηη ν δήκνο αδπλαηεί λα 

αληαπεμέιζεη, γηαηί δε δηαζέηεη ηα θαηάιιεια κεραληθά κέζα θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

(ρεηξηζηέο). 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηώλ: 

 ν εθρηνληζκόο όινπ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο ζπληήξεζεο  ηνπ Γήκνπ, ησλ 

δξόκσλ εληόο  ησλ Σνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο πόιεο ηεο  Γξάκαο, 

δξόκσλ πνπ νδεγνύλ ζε πνηκληνζηάζηα  κε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα ην νδηθό δίθηπν ηνπ νπνίνπ ε ρεηκεξηλή ζπληήξεζε είλαη αξκνδηόηεηα 

ηνπ Γήκνπ είλαη όηη βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπ νξίσλ θαη δε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αξηζκ. 3884/5-9-2007 (ΦΔΚ 1970Β΄/8-10-2007) θαη 937/20-

9-2011 (ΦΔΚ 937Β΄/12-10-2011) απνθάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ πεξί θαζνξηζκνύ 

νδώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα επζύλεο ηεο. 

  ε ξίςε αιαηηνύ  ζε πεξίπησζε παγεηνύ ζε όιν ην νδηθό δίθηπν αξκνδηόηεηαο 

ζπληήξεζεο  ηνπ Γήκνπ (ε πξνκήζεηα ηνπ αιαηηνύ ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν) κε ρξήζε 

θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ είλαη ε ρεηκεξηλή πεξίνδνο 2014-2015 θαη 

ζπγθεθξηκέλα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο σο 15-4-2015. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα αλαηεζνύλ ζε ηξίην κε αλνηθηό δεκόζην δηαγσληζκό.  

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο  ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζην δηαγσληζκό είλαη ε 

πξνζθόκηζε  ππεύζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη δύλαηαη λα δηαζέζεη θαη  λα έρεη 

ζε εηνηκόηεηα θαη΄ ειάρηζηνλ ηνπιάρηζηνλ  δύν πνιπκεραλήκαηα ηύπνπ UNIMONG κε 

εθρηνληζηηθή ιεπίδα θαη αιαηνδηαλνκέα γηα ηηο αλάγθεο εθρηνληζκνύ ησλ δξόκσλ ησλ 

θνηλνηήησλ θαη ηεο πόιεο ηεο Γξάκαο, πνπ έρνπλ κηθξό πιάηνο νδνζηξώκαηνο, θαη έλαλ 

ηζνπεδσηήξα  (γθξέηληεξ), πνπ κπνξνύλ λα είλαη δηθά ηνπ ή κηζζσκέλα θαζώο θαη ε 

δέζκεπζε όηη ζε πεξίπησζε ζνβαξήο βιάβεο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ κεραλήκαηνο, απηό ζα 

αληηθαηαζηαζεί κε άιιν κε παξόκνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά..  

Οη δαπάλεο πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνύ, θαπζίκσλ, αζθαιεηώλ, βιαβώλ θαζώο θαη ηεο 

πξνκήζεηαο απαξαίηεηεο πνζόηεηαο  αιαηηνύ απνρηνληζκνύ, βαξύλνπλ ηνλ ίδην.  

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο ώξεο εξγαζίαο ησλ 

κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζα βεβαησζνύλ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 
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Γήκνπ (Σκήκα Πεξ/ληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ θαη 

Γεκνηηθώλ καο Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

κειέηεο. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε σξηαία απνδεκίσζε ηνπ κεραλήκαηνο, νη 

δαπάλεο πιεξσκήο ηνπ ρεηξηζηή νδεγνύ, θαπζίκσλ, αζθαιεηώλ, βιαβώλ νη δαπάλεο 

πιήξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο κε αιάηη, ε δαπάλε πξνκήζεηαο ηεο απαξαίηεηεο πνζόηεηαο 

αιαηηνύ θαζώο θαη ηεο επηθπιαθήο ηνπ κεραλήκαηνο όηαλ δεηεζεί. 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εξγαζίαο, βάζεη ηνπ ελδεηθηηθνύ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 32.480,00 επξώ (39.950,40 € κε ην ΦΠΑ 23%). Σν θόζηνο ηεο 

δαπάλεο ζα βαξύλεη  ηνλ Κ.Α. 35.6262.14  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ κε εγθεθξηκέλε, 

γηα ην  νηθ. έηνο 2014, πίζησζε 19.434, 40 επξώ (ηόζε εθηηκάηαη από ηελ ππεξεζία καο ε 

δαπάλε ηεο εξγαζίαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην Ννέκβξην ηνπ 2014 κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο) θαη ην ππόινηπν ηεο δαπάλεο, ήηνη πίζησζε 20.516,00€ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ  νηθ. 

έηνπο 2015. 

 

      CPV: 90620000-9 Τπεξεζίεο εθρηνληζκνύ,   

                90630000-2 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνύ από ηνλ πάγν 

  

                                                     

                                                                           Γξάκα    14/10/2014 

                                                                                Η ζπληάμαζα 

 

 

      ακαξά Ινξδάλα 

                                                                    Γαζνιφγνο κε Γ΄ Βαζκφ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                                              

ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ                                            

Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

Αξηζκ. Μειέηεο: 5/2014 

 

 

Δξγαζία:    «Δθρηνληζκφο - απνπαγνπνίεζε  

πεξηνρήο Γήκνπ Γξάκαο γηα ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν Ννέκβξηνο 2014 – Απξίιηνο 2015»  
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ  

 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€/h) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(ρσξίο ΦΠΑ) 

ΔΡΓΑΙΔ  
Απνρηνληζκόο, ξίςε αιαηηνύ 

κε ρξήζε θαηάιιεινπ 

κεραλήκαηνο  

h 406 80,00 32480,00 

  ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 32480,00 

   ΦΠΑ 23%: 7470,40 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 39.950,40 

 

 
Η ηηκή κνλάδαο νξίζηεθε κεηά από έξεπλα πνπ έθαλε ην Σκήκα καο ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 

εθηέιεζεο αλάινγσλ εξγαζηώλ.  ηελ ηηκή κνλάδαο  ζπκπεξηιακβάλνληαη ε σξηαία 

απνδεκίσζε ηνπ κεραλήκαηνο, νη δαπάλεο πιεξσκήο ηνπ ρεηξηζηή νδεγνύ, ησλ θαπζίκσλ, 

αζθαιεηώλ, βιαβώλ, νη δαπάλεο πιήξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο κε αιάηη, ε δαπάλε πξνκήζεηαο 

ηεο απαξαίηεηεο πνζόηεηαο αιαηηνύ θαζώο θαη ηεο επηθπιαθήο ηνπ κεραλήκαηνο.  

Δπηκεηξώληαη κόλν νη ώξεο θαηά ηηο νπνίεο εθηεινύληαη εξγαζίεο απνρηνληζκνύ, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη νη ώξεο ζηάζεο θαη πνξείαο πξνο ηελ πεξηνρή απνρηνληζκνύ.  

 

 
Γξάκα 14/10/2014 

 

         Θεσξήζεθε                                                                          πληάρζεθε 

Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

    Πεξ/ληνο & Πξαζίλνπ  

  

 

        Λαδαξίδεο Λάδαξνο                                                                ακαξά Ινξδάλα 

    ΠΔ Αξρηηέθησλ Μεραληθφο                                                         ΠΔ Γαζνιφγνο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ                                              

ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ                                            

Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

Αξηζκ. Μειέηεο: 5/2014 

 

Έξγν:    «Δξγαζία εθρηνληζκνχ  πεξηνρήο 

Γήκνπ Γξάκαο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

Ννέκβξηνο 2014 – Απξίιηνο 2015»  
 

 

 

 

 ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άξζξν 1ν :     Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 

 Σελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο – Τπεξεζίεο – Μειέηεο» θαη ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 271 «Ιζρύο θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ – Λνηπέο κεηαβαηηθέο 

ξπζκίζεηο» ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/8-6-2006, ηεύρνο Α’), Γεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο 

Κώδηθαο. 

 Σελ εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 2/2007 «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ 

Ν.3463/2006». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ 64/Α/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνύ ησλ 

δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ». 

 Σν Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11/1980, ηεύρνο Α') «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ 

Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο».  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα 

& ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» . 
 

Άξζξν 2ν :     πκβαηηθά ζηνηρεία 

 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 

α. Η Γηαθήξπμε 

β. Σν ηηκνιόγην κειέηεο 

γ.  Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

δ.  Η Σερληθή πεξηγξαθή - έθζεζε 

 

 

Άξζξν 3ν :     Δξγαζία 

 

Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο  εξγαζίαο εθρηνληζκνύ 

θαη απνπαγνπνίεζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο  (είλαη ην νδηθό 

δίθηπν πνπ βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπ νξίσλ  θαη δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 

αξηζκ. 3884/5-9-2007 (ΦΔΚ 1970Β΄/8-10-2007) θαη 937/20-9-2011 (ΦΔΚ 937Β΄/12-10-

2011) απνθάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ πεξί θαζνξηζκνύ νδώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηόηεηα επζύλεο ηεο), ηε  ρεηκεξηλή πεξίνδν Ννέκβξηνο 2014 κέρξη 15 Απξηιίνπ 2015, 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 5/2014 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξ/ληνο θαη Πξαζίλνπ. 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη: 

 ν εθρηνληζκόο όινπ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο ζπληήξεζεο  ηνπ Γήκνπ, κε 

ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000001311_S0000005358
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  ε ξίςε αιαηηνύ  ζε πεξίπησζε παγεηνύ ζε όιν ην νδηθό δίθηπν αξκνδηόηεηαο 

ζπληήξεζεο  ηνπ Γήκνπ (ε πξνκήζεηα ηνπ αιαηηνύ ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν) κε ρξήζε 

θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ 

 

Άξζξν 4
ν
:_ Δγγπήζεηο 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα 

θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζό 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α..   

Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο. 
 

Άξζξν 5
ν
:_ Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο ξήηξεο 

Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ είλαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζύκβαζεο θαη κέρξη 15 Απξηιίνπ 2015. Η παξάδνζε ηεο εθηειεζζείζαο εξγαζίαο ζα είλαη 

ζηαδηαθή θαη ζύκθσλε κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο αξηζκ. 5/2014 κειέηεο. 
 

Άξζξν 6
ν
:_ Παξαιαβή εξγαζηψλ - Πιεξσκέο-Κξαηήζεηο 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο ώξεο εξγαζίαο 

ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, θαη ζα βεβαησζνύλ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ (Σκήκα Πεξ/ληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ 

θαη Γεκνηηθώλ καο Κνηλνηήησλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο ησλ 

εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ελδεηθηηθνύ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ 

αλαδόρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο 

πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθό πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά από ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο. Η 

πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ, ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ. Γηα ηηο παξνύζεο εξγαζίεο δελ 

πξνβιέπεηαη γεληθό όθεινο θαη ν Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο θαη ηηο 

λόκηκεο θξαηήζεηο θαη θόξνπο γηα ηξίηνπο θ.ι.π. πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Ο Φ.Π.Α. (23%) βαξύλεη ηνλ Δξγνδόηε. 

 

Άξζξν 7ν
 
: ηαζεξφηεηα ηηκήο 

Η ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. ηηο ηηκέο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην ελδεηθηηθό ηηκνιόγην πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζίεο θαη όια ηα πιηθά-

κέζα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ εξγαζίαο. 

 

Άξζξν 8ν: Δθρψξεζε ηεο εξγαζίαο ζε ηξίην 

Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ µέξνπο ή όινπ ηνπ 

αληηθεηµέλνπ ηεο ζπµβάζεσο, ρσξίο απόθαζε ηνπ δεµνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπµβνπιίνπ. Η 

απόθαζε απηή παξέρεηαη εθ’ όζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρώξεζε έρεη ηα πξνζόληα 

πνπ εγγπώληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπµβνπιίνπ, ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύµβαζεο θαη 

εγθξίλεηαη από ην Γεληθό Γξαµµαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

 

Άξζξν 9ν :     Τπνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 
Καζόιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ 

νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζή ηεο.  Σηο εκέξεο πςεινύ θηλδύλνπ 
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ύζηεξα από ελεκέξσζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο νθείιεη λα έρεη ζε επηθπιαθή θαη εηνηκόηεηα 

ηα κεραλήκαηα πνπ ζα δεηεζνύλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 

πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο, σο ηερληθόο ππεύζπλνο, γηα θάζε δεκία ή 

βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί από εξγαηηθό ή κε αηύρεκα ζην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ έξγνπ.  

 

Άξζξν 10ν :    Δπίιπζε δηαθνξψλ 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

Άξζξν 11
ν
 :_ Δληαία ηζρχο ηεο ζπκβάζεσο 

Η ζύκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 

 

 

Γξάκα 14/10/2014 

 

         Θεσξήζεθε                                                                          πληάρζεθε 

Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

    Πεξ/ληνο &Πξαζίλνπ  

 

 

        Λαδαξίδεο Λάδαξνο                                                                ακαξά Ινξδάλα 

    ΠΔ Αξρηηέθησλ Μεραληθφο                                                         ΠΔ Γαζνιφγνο 

       

    

 

 

 


