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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   24ης /29-06-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

219/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυ-
ξης για την δηµοπράτηση της ερ-
γασίας «Εργασίες πρόληψης και 
αντιπυρικής προστασίας της ∆.Ε. 
Σιδηρονέρου, του ∆ήµου ∆ράµας» 
και ψήφιση πίσ-τωσης του Κ.Α. 
35.6262.23 
 

     
      Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 29η  Ιουνίου  2015, ηµέρα   ∆ευτέρα 
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 26998/25-06-
2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου 
∆ράµας,, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-
2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 6 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2)        Ηλιάδης Νικόλαος 
3)         Ζαχαριάδης Παύλος         
 

        Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ.  
Μουρβετίδης Μιχαήλ     
 

       Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος  
 

        Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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 Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 4o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 

µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 26837/25-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περι/ντος & 
Πρασίνου του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για την 
δηµοπράτηση της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας  της ∆.Ε. 
Σιδηρονέρου, του ∆ήµου ∆ράµας», και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.   

   
Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

  Σας διαβιβάζουµε σχέδιο διακήρυξης µε τους όρους δηµοπράτησης της εργασίας 
«Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας  της ∆.Ε Σιδηρονέρου, του 
∆ήµου ∆ράµας»  προϋπολογισµού 6502,60€ χωρίς ΦΠΑ και 7998,20€ µε το ΦΠΑ.  
Παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά για την έγκρισή τους καθώς  και την ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης  (ποσό 7998,20€)  σε βάρος του  κωδικού Κ.Α.  35.6262.23 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015. 
     
 CPV: 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα» 
 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

•      ΕΓΚΡΙΝΕΙ   τους  όρους  σχεδίου διακήρυξης για  τη δηµοπράτηση της εργασίας 
«Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ∆.Ε. Σιδηρονέρου, του ∆ήµου 
∆ράµας», προϋπολογισµού 7.998,20 € (µε το Φ.Π.Α.), 6.502,60 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.), 
σύµφωνα µε τους όρους  που  ακολουθούν, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Περι/ντος & Πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας:   

         

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Έχοντας υ�όψη : 
1. Την �αράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υ�ηρεσίες – Μελέτες» και την 

�αράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθµίσεων – Λοι�ές 
µεταβατικές ρυθµίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), 
∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

2. Την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2007 «Εφαρµογή διατάξεων 
Ν.3463/2006». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ �ερί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, �ροµηθειών και υ�ηρεσιών». 

4. Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και 
�ροµηθειών Οργανισµών Το�ικής Αυτοδιοικήσεως».  

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί �ροµηθειών του ∆ηµοσίου 
τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 ΤΕΥΧΟΣ 
Α΄/08-08-2014) 
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7. Τις �ιστώσεις του Τακτικού Προϋ�ολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού 
έτους 2015 µε  Κ.Α.  35.6262.23 

8. Την αριθµ. 6/2015  µελέτη της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου για το έργο 
«Εργασίες �ρόληψης και αντι�υρικής �ροστασίας (κο�ή �αρόδιας βλάστησης 
σε δηµοτικές οδούς) της ∆.Ε Σιδηρονέρου, του ∆ήµου ∆ράµας». 

9. Την αριθµ. 283/2015 (ορθή ε�άναληψη)α�όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
�ερί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες �ρόληψης και 
αντι�υρικής �ροστασίας  της ∆.Ε Σιδηρονέρου, του ∆ήµου ∆ράµας» µε τη 
διαδικασία του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού. 

10. Την …/2015 Α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής (ΑΟΕ) �ερί έγκρισης όρων 
δηµο�ράτησης. 

    
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες �ροσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση υ�ηρεσιών του �αρακάτω 
�ίνακα: 
 

Περιγραφή εργασίας: CPV Προϋ�ολογισθείσα ∆α�άνη 
(χωρίς το ΦΠΑ) 

«Εργασίες πρόληψης και αντι�υρικής 
�ροστασίας    της ∆.Ε. Σιδηρονέρου, 
του ∆ήµου ∆ράµας»                                                                                                                                      

77312000-0  6.502,60 € 

 

Η εκτέλεση της εργασίας διέ�εται α�ό τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν.3463/06) και του Π∆ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και �ροµηθειών 
ΟΤΑ» 
Η διακήρυξη �εριέχει τα εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1.1 ) Τό.ος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός για τη δηµο�ράτηση της εργασίας  θα διεξαχθεί στις ……/…../2015,  
στο δηµοτικό κατάστηµα (γραφείο 209) �ου βρίσκεται στη Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου,  
ενώ�ιον της αρµόδιας ε�ιτρο�ής διαγωνισµού �ου συστήθηκε µε  την αριθµ. 6/2015 
α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής.  
Ώρα λήξης α�οδοχής �ροσφορών 10:30 ..µ. 
 

1.2) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

� Εργολάβοι δηµοσίων έργων �ρασίνου ανεξαρτήτως τάξης �τυχίου ΜΕΕΠ, 
εµ�ειροτέχνες εργολάβοι δηµοσίων έργων �ρασίνου  κάτοχοι �τυχίου 
Εργολη�τών ∆ηµόσιων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.) ανεξαρτήτως ορίου, 
ιδιώτες �ου το ε�άγγελµά τους ό�ως αυτό �ροκύ�τει α�ό τη βεβαίωση του 
Ε�ιµελητηρίου  είναι συναφές µε την υ�ό δηµο�ράτηση εργασία 

� Νοµικά Πρόσω�α  ή Ενώσεις ή Κοινο�ραξίες εφόσον �ληρούν τους όρους �ου 
καθορίζονται στο άρθρο 7 της ΥΑ 11389/93. 

� Συνεταιρισµοί 
Οι ενώσεις φυσικών �ροσώ�ων είτε εταιρειών �ου θα λάβουν µέρος δεν υ�οχρεούνται 
να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή �ροκειµένου να υ�οβάλλουν �ροσφορά, αρκεί να 

ΑΔΑ: Β8Δ7Ω9Μ-069



4 

υ�οβάλλουν υ�εύθυνη δήλωση ότι σε �ερί�τωση �ου θα ε�ιλεγούν θα συστήσουν 
κοινο�ραξία σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί: 

- Όσοι α�οκλείστηκαν α�ό διαγωνισµούς για �ροµήθεια ή �αροχή υ�ηρεσιών 
�ρος το ∆ηµόσιο 

- Όσοι α�οκλείστηκαν τελεσίδικα α�ό κά�οια άλλη ∆ηµόσια Υ�ηρεσία ή 
Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκ�λήρωσαν τις συµβατικές τους υ�οχρεώσεις 

- Όσα φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α του εξωτερικού έχουν υ�οστεί αντίστοιχες µε 
τις �αρα�άνω κυρώσεις 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα .ρέ.ει να υ.οβάλλουν µαζί µε την 
.ροσφορά τους, ε.ί .οινή α.οκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική ε.ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (.ρωτότυ.η), για �οσό �ου 
αντιστοιχεί σε �οσοστό 2% ε�ί του �ροϋ�ολογισµού της µελέτης (�οσό χωρίς το 
Φ.Π.Α.). 

2. Α.όσ.ασµα .οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, ό�ως αυτά �εριγράφονται στο άρθρο 43 �αρ.1 του Π∆ 60/07. 
(Για φυσικά �ρόσω�α για τον ε�ιχειρηµατία, για Ο.Ε., Ε.Ε. και  Ε.Π.Ε. για τον 
διαχειριστή, για  Α.Ε. για τον �ρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο). Σε 
�ερί�τωση �ου το α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα 
υ�οβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώ�ιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου, 
�ερί των αδικηµάτων �ου αφορούν οι καταδίκες �ου είναι γραµµένες στο 
µητρώο. Αν α�ό την ένορκη βεβαίωση �ροκύ�τει ότι κά�οια α�ό τις καταδίκες 
αφορά τα αδικήµατα �ου �ροκαλούν α�οκλεισµό των διαγωνιζοµένων, 
�ροσκοµίζεται η καταδικαστική α�όφαση �ροκειµένου να δια�ιστωθεί αν το 
αδίκηµα αφορά την άσκηση του ε�αγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη 
βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο �εριεχόµενο του 
�οινικού µητρώου. Το α�όσ�ασµα αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) 
µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

Όσον αφορά τους Έλληνες .ολίτες: Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής  α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε 
.τώχευση,  .τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν 
τελεί υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση  ή �τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) 
µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Ε.ι.λέον, στην .ερί.τωση νοµικών .ροσώ.ων: 
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). 

- Ε�ί ηµεδα�ών ανωνύµων εταιρειών τα �ροαναφερόµενα �ιστο�οιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α�ό την αρµόδια  
Υ�ηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της ο�οίας είναι 
εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των 
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άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  ό�ως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή 
Τµήµα Εµ�ορίου – Τουρισµού, κλ�. 
- 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 ΓΕΜΗ, 

Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 

Σε �ερί�τωση �ου κά�οιο α�ό τα ανωτέρω αναφερόµενα εκδιδόµενα 
�ιστο�οιητικά δεν καλύ�τει όλες τις �ερι�τώσεις �ου �ροβλέ�ονται, είναι 
δυνατό να αντικατασταθεί, για τα σηµεία �ου δεν αναφέρονται στα ανωτέρω 
�ιστο�οιητικά, α�ό  Ένορκη ∆ήλωση �ου γίνεται ενώ�ιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
3. Πιστο.οιητικό �ου εκδίδεται α�ό αρµόδια κατά �ερί�τωση αρχή α�ό το 
ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι ενήµεροι ως .ρος τις υ.οχρεώσεις τους .ου 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), για 
όλα τα ταµεία ασφάλισης τόσο του ίδιου όσο και του �ροσω�ικού τους, κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε �ερί�τωση εγκατάστασής τους 
στην αλλοδα�ή, τα δικαιολογητικά των �αρα�άνω εδαφίων (γ) και (δ) 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας �ου είναι 
εγκατεστηµένοι, α�ό την ο�οία και εκδίδεται το σχετικό �ιστο�οιητικό.  
4. Πιστο.οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι 
ενήµεροι ως .ρος τις φορολογικές  υ.οχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
5. Πιστο.οιητικό του οικείου Ε.ιµελητηρίου (Τεχνικού ή Ε�αγγελµατικού), 
µε το ο�οίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό ε�άγγελµα αυτών σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της υ�ό ανάθεσης σύµβασης εργασίας, �ου θα έχει εκδοθεί το �ολύ 
έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ή .τυχίο 
ΜΕΕΠ του .ρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  για εξειδικευµένες εργασίες κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή .τυχίο Εργολη.τών ∆ηµόσιων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.) 
του �ρώην υ�ουργείου Γεωργίας. 
6. Υ.εύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και τους α�οδέχεται χωρίς καµία ε�ιφύλαξη και ειδικά ότι η 
.ροσφορά του ισχύει για διάστηµα 120 ηµερών. 
7. Υ.εύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν α�οκλειστεί τελεσίδικα α�ό κά�οια άλλη 
∆ηµόσια Υ�ηρεσία ή ΝΠ∆∆ γιατί δεν εκ�λήρωσαν τις συµβατικές τους 
υ�οχρεώσεις 
8.  Σε �ερί�τωση συµµετοχής κοινο�ραξίας (Κ/Ξ), υ�εύθυνη δήλωση 
(θεωρηµένη για το γνήσιο των υ�ογραφών των µελών της), στην ο�οία θα 
αναφέρεται ότι στην �ερί�τωση �ου ε�ιλεγούν για τη συγκεκριµένη εργασία θα 
λάβουν ορισµένη νοµική µορφή  
9. Όλα τα κατά νόµο και �ερί�τωση νοµιµο.οιητικά της συµµετοχής τους 
έγγραφα ό�ως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τρο�ο�οιήσεις του (για διαγωνιζόµενους 
µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ε�ικυρωµένο αντίγραφο ή α�όσ�ασµα του 
καταστατικού  και τρο�ο�οιήσεις αυτού (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. 
και Ε.Ε.). 
10.  Παραστατικό εκ.ροσώ.ησης κατά την κείµενη νοµοθεσία , εφόσον οι 
διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι�ρόσω�ο/εκ�ρόσω�ό 
τους. 
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόµενα εκδιδόµενα πιστοποιητικά 

δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, είναι δυνατό να αντικατασταθεί, 

για τα σηµεία που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω πιστοποιητικά, από  Ένορκη 

∆ήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

Φυσικό ή νοµικό �ρόσω�ο �ου συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή 
νοµικά �ρόσω�α στο διαγωνισµό δεν µ�ορεί να µετέχει σε �ερισσότερες α�ό µία 
�ροσφορές. Α�αγορεύεται η εκ�ροσώ�ηση δύο ή �ερισσοτέρων διαγωνιζόµενων α�ό 
το ίδιο φυσικό �ρόσω�ο. Ε�ίσης, δεν µ�ορεί ο εκ�ροσω�ών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας  εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του, 
ό�ως ε�ίσης και υ�άλληλος εταιρείας �ου συµµετέχει στη δηµο�ρασία ή ειδικοί 
σύµβουλοι, �ου αµείβονται α�ό αυτή µε µισθό ή µε κά�οιον άλλο τρό�ο, να 
συµµετάσχει για δικό του λογαριασµό. 
δεκτά από την επιτροπή διαγωνισµού γίνονται δικαιολογητικά  

Τα δικαιολογητικά, κατ’ ε�ιλογή του διαγωνιζόµενου, υ�οβάλλονται είτε 
�ρωτότυ�α, είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των �ρωτοτύ�ων εγγράφων ή ακριβών 
αντιγράφων τους, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 
74/Α/2014)  ό�ως συµ�ληρώθηκαν µε το αριθµ. �ρωτ. 3699/10-09-2014 έγγραφο της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε θέµα «Εφαρµογή της �αρ. 2 του 
αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων 
�ροµηθειών, υ�ηρεσιών και έργων».  

Εφόσον δια�ιστωθεί καθ’ ο�οιονδή�οτε τρό�ο ότι ο διαγωνιζόµενος υ�έβαλε 
ψευδή δήλωση κατά την �αροχή σηµαντικών �ληροφοριών �ου ζητούνται στο 
διαγωνισµό, α.οκλείεται. 
Ε�ίσης όλα τα δικαιολογητικά  εφόσον τα �ρωτότυ�α δεν είναι στην Ελληνική 
γλώσσα, θα είναι ε�ισήµως µεταφρασµένα.  
     Τα �αρα�άνω ισχύουν ε�ί �οινή α�οκλεισµού.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

2.1) Τρό.ος Σύνταξης των Προσφορών 
 Όσοι ε�ιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, �ρέ�ει να καταθέσουν   
αυτο.ροσώ.ως το φάκελο συµµετοχής τους, την καθορισµένη ηµέρα και ώρα του 
διαγωνισµού ενώ�ιον της αρµόδιας ε�ιτρο�ής ε.ιδεικνύοντας την αστυνοµική τους 
ταυτότητα. Πέραν της καθορισµένης ώρας καµιά �ροσφορά δε θα γίνει δεκτή. 
Οι �ροσφορές   υ�οβάλλονται σε �ερί�τωση ατοµικής ε�ιχείρησης α�ό τον 
ε�ιχειρηµατία, σε �ερί�τωση κοινο�ραξίας α�ό όλους τους κοινο�ρακτούντες ή α�ό 
νόµιµο εκ�ρόσω�ό τους (ένας α�ό τους κοινο�ρακτούντες οριζόµενος µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο) και σε �ερί�τωση εταιρείας α�ό τον νόµιµο εκ�ρόσω�ό 
της.   
Στο φάκελο κάθε .ροσφοράς .ου υ.οβάλλεται κλειστός .ρέ.ει να αναγράφονται 
ευκρινώς ε.ί .οινή α.οκλεισµού τα .αρακάτω: 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο �λήρης τίτλος της αρµόδιας υ�ηρεσίας �ου διενεργεί την εργασία (∆ΗΜΟΣ 
∆ΡΑΜΑΣ) 
γ)Ο τίτλος της  εργασίας: «Εργασίες �ρόληψης και αντι�υρικής �ροστασίας (κο�ή 
�αρόδιας βλάστησης σε δηµοτικές οδούς) της ∆.Ε. Σιδηρονέρου, του ∆ήµου ∆ράµας» 

δ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης 
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ε) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
στ)Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου (ονοµατε�ώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο,  e-
mail) . 
Μέσα στο φάκελο �ροσφοράς το�οθετούνται όλα τα σχετικά µε την �ροσφορά 
στοιχεία δηλαδή όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής  και η εγγύηση 
συµµετοχής. Τα οικονοµικά στοιχεία της �ροσφοράς το�οθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, ε�ί �οινή α�οκλεισµού, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει, ε�ί �οινή α�οκλεισµού, τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα �εριέχει συµ�ληρωµένο το έντυ�ο οικονοµικής 
�ροσφοράς �ου ε�ισυνά�τεται στο τέλος της �αρούσας. 
Η �εριεχόµενη οικονοµική �ροσφορά θα �ρέ�ει ε.ί .οινής α.οκλεισµού να είναι 
υ.ογεγραµµένη και να αναγράφει αριθµητικά και ολογράφως το συνολικό ενιαίο 
ακέραιο .ροσφερόµενο .οσοστό έκ.τωσης (%) ε�ί του συνολικού �ροϋ�ολογισµού 
της µελέτης της εργασίας (�οσό µε το ΦΠΑ). Η Οικονοµική Προσφορά θα είναι 
συνταγµένη στην ελληνική γλώσσα και σύµφωνα µε το υ�όδειγµα �ου χορηγείται α�ό 
την Υ�ηρεσία. Η οικονοµική �ροσφορά υ�ογράφεται α�ό τους ίδιους του 
ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους εκ�ροσώ�ους τους. Οι �ροσφορές των 
κοινο�ραξιών υ�ογράφονται α�ό όλους τους κοινο�ρακτούντες. Προσφορές �ου 
έχουν συνταχθεί µε διαφορετικό τρό�ο α�ό το υ�όδειγµα της Υ�ηρεσίας ή δε φέρουν 
τη σφραγίδα του ∆ήµου  θα α.ορρί.τονται, καθιστώντας το σύνολο της �ροσφοράς 
του διαγωνιζόµενου α�αράδεκτη.  
Συνηµµένο υ�όδειγµα οικονοµικής �ροσφοράς υ�άρχει στο τέλος της �αρούσας και 
α�οτελεί ανα�όσ�αστο µέρος αυτής.  
Ε.ισηµαίνεται ότι : 
α) α.οκλείονται α�ό το διαγωνισµό �ροσφορές, στις ο�οίες α�ουσιάζει η υ.ογραφή 
του υ�οψηφίου ή δεν αναγράφεται το ενιαίο �οσοστό έκ�τωσης ολογράφως και 

αριθµητικώς. 
β) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου �οσοστού έκ�τωσης υ�ερισχύει της 
αντίστοιχης αριθµητικής, 
γ) α.οκλείονται α�ό το διαγωνισµό �ροσφορές, στις ο�οίες το αναγραφόµενο ενιαίο 
�οσοστό έκ�τωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθµός. 
δ)Η οικονοµική �ροσφορά �ρέ�ει να είναι ευκρινώς γραµµένη, χωρίς σβησίµατα. ∆εν 
ισχύει η κατάθεση εναλλακτικών �ροσφορών. 
 

2.2) Εγγυήσεις 
Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υ�έρ του συµµετέχοντος για �οσό 
�ου αντιστοιχεί σε �οσοστό 2% ε�ί του �ροϋ�ολογισµού της µελέτης (�οσό χωρίς το 
Φ.Π.Α.) ήτοι εκατόν εξήντα (160,00) ευρώ και θα έχει ισχύ ε�ί ένα τουλάχιστον µήνα 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της �ροσφοράς, δηλαδή 150 µέρες. Κατατίθεται υ�ό 
µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής ε�ιστολής 
αναγνωρισµένης Τρα�έζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη�τών 
∆ηµοσίων Έργων. 
Συντάσσεται σύµφωνα µε το συνηµµένο υ�όδειγµα. �ου α�οτελεί ανα�όσ�αστο µέρος 
της �αρούσας. 
 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον ο�οίο θα γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισµού υ�οχρεούται να καταθέσει κατά την υ�ογραφή της σύµβασης εγγύηση 
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καλής εκτέλεσης, το ύψος της ο�οίας καθορίζεται σε �οσοστό 5% ε�ί της αξίας της 
σύµβασης χωρίς να υ�ολογίζεται ο ΦΠΑ. Κατατίθεται υ�ό µορφή γραµµατίου του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής ε�ιστολής αναγνωρισµένης 
Τρα�έζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη�τών ∆ηµοσίων Έργων. 
Συντάσσεται σύµφωνα µε το συνηµµένο υ�όδειγµα. �ου α�οτελεί ανα�όσ�αστο µέρος 
της �αρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

3.1) Παραλαβή .ροσφορών 
Οι �ροσφορές γίνονται δεκτές α�ό την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµο�ρασίας 
ε�ιτρο�ή �ου συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης α�οδοχής �ροσφορών 
(10:30�.µ.), �ου ορίζεται στη διακήρυξη. Πέραν της ώρας αυτής καµιά �ροσφορά δε 
γίνεται δεκτή α�ό την ε�ιτρο�ή διαγωνισµού εκτός εάν η εµ�ρόθεσµη ε�ίδοση 
�ροσφορών συνεχίζεται χωρίς διακο�ή και µετά την �αρέλευση του χρόνου �ου 
ορίζεται στη διακήρυξη. 
Σε κάθε κλειστό φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» �ου �αραδίδεται αναγράφεται ο αύξων 
αριθµός της �ροσφοράς, ο ο�οίος αναγράφεται και στο �ρακτικό, ό�ως ε�ίσης 
αναγράφεται και η τυχόν α�όρριψή της, εάν δε συνοδεύεται α�ό το �τυχίο ή το 
�ιστο�οιητικό ταυτότητας. 
Όταν �αρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται α�ό τον Πρόεδρο της Ε�ιτρο�ής, η λήξη της 
�αράδοσης των �ροσφορών η ο�οία αναγράφεται και στα �ρακτικά.  
 

3.2) Έλεγχος δικαιολογητικών 
Μετά τη λήξη της �αράδοσης των �ροσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και 
αρχίζει α�ό την ε�ιτρο�ή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
ε�ίδοσης τους. Τα έγγραφα �ου βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα 
�ρακτικά �εριλη�τικά µεν αλλά µε τρό�ο �ου να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε 
τους όρους της διακήρυξης. 
Ο φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» �ου βρίσκεται µέσα στο φάκελο της 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», �αραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων 
αριθµός µε αυτόν του εξωτερικού φακέλου. 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι 
�αρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται 
µυστική. Η ε�ιτρο�ή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
διαγωνιζοµένων και α�οφασίζει �οιοι θα α�οκλειστούν. Κατό�ιν η συνεδρία γίνεται 
�άλι δηµόσια και ο �ρόεδρος της ε�ιτρο�ής ανακοινώνει αυτούς �ου α�οκλείονται 
α�ό τη δηµο�ρασία, καθώς και τους λόγους α�οκλεισµού τους. 
 Στη συνέχεια µετά την �αρέλευση της �ροθεσµίας υ�οβολής ενστάσεων, καλούνται οι 
διαγωνιζόµενοι σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για την α�οσφράγιση των 
οικονοµικών �ροσφορών, εκτός αν όλοι οι συµµετέχοντες µε υ�εύθυνη δήλωσή τους 
δηλώσουν ότι δε θα �ροχωρήσουν σε υ�οβολή ένστασης, ο�ότε το άνοιγµα των 
οικονοµικών �ροσφορών γίνεται την ίδια ηµέρα  διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

3.3) Α.οσφράγιση των Προσφορών 
Οι φάκελοι των �ροσφορών �ου έγιναν δεκτές στη δηµο�ρασία, α�οσφραγίζονται 
κατά σειρά α�ό την ε�ιτρο�ή και οι �ροσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια. 
Προσφορές �ου δεν έχουν την υ�ογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακηρύξεως α�ορρί�τονται. 
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3.4) Ανακήρυξη αναδόχου 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, µε την υ�οβολή ενιαίου 
ακέραιου θετικού �οσοστού έκ�τωσης ε�ί τοις εκατό (%). 

Σε  �ερί�τωση �ου �ερισσότεροι του ενός έχουν �ροσφέρει την ίδια 
χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται α�ό την Οικονοµική Ε�ιτρο�ή. 
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 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ,  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 τρο�ο�οιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία �ου 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Η σύµβαση συνά�τεται για το �ραγµατικό �οσό της αξίας της υ�ηρεσίας, ό�ως 
�ροκύ�τει α�ό την τιµή της �ροσφοράς του µειοδότη κατά τη δηµο�ρασία. 

Σε �ερί�τωση �ου ο ανάδοχος δεν �ροσέλθει για την υ�ογραφή της σύµβασης 
µέσα στην καθορισµένη �ροθεσµία ή δεν �ροσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
κηρύσσεται έκ�τωτος, κατό�ιν α�όφασης του δηµοτικού συµβουλίου, υ�οκείµενης σε 
έλεγχο νοµιµότητας α�ό το Γενικό Γραµµατέα της Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η 
εγγύηση �ου έχει καταβάλει, εκ�ί�τει εις όφελος του εργοδότου δήµου λόγω ειδικής 
�ρος τούτο �οινής και ε�αναλαµβάνεται ο διαγωνισµός διατηρουµένου του 
δικαιώµατος α�οκαταστάσεως ο�οιασδή�οτε τυχόν ζηµίας του δήµου α�ό την 
ε�ανάληψη αυτή σε βάρος του αρνηθέντος να υ�ογράψει την σύµβαση αναδόχου 
(άρθρο 26, �αρ.1 του Π∆ 28/80). 
 

3.5) Ενστάσεις 
Οι ενστάσεις κατά της δηµο�ρασίας, κατατίθενται στην ε�ιτρο�ή �ου διενέργησε τη 
δηµο�ρασία στο δήµο, µέχρι την ε�όµενη α�ό τη διεξαγωγή της δηµο�ρασίας 
εργάσιµη ηµέρα. Οι ενστάσεις �ου κατατέθηκαν στον δήµο �ρωτοκολλούνται και 
διαβιβάζονται αυθηµερόν στην ε�ιτρο�ή �ου διενήργησε τη δηµο�ρασίας. 
Για τις ενστάσεις α�οφαίνεται η αρµόδια Ε�ιτρο�ή 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

4.1) Τρό.ος .ληρωµής 
Η �ληρωµή θα γίνεται ανάλογα µε την �ρόοδο των εργασιών µετά την �ιστο�οίηση 
της έντεχνης και �λήρους εκτέλεσης της �αρεχόµενης υ�ηρεσίας. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα 
δηµοσίευσης της διακήρυξης κλ�., καθώς και οι κάθε φύσεως νόµιµες κρατήσεις και 
εισφορές, φόροι κλ�. 
Οι �ληρωµές θα γίνονται µετά α�ό την έκδοση του σχετικού εντάλµατος �ληρωµής. Η 
�ληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. 
Ο ανάδοχος υ�όκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις �ου ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε 
τον ο�οίο βαρύνεται ο ∆ήµος. Ε�ι�λέον τον βαρύνουν και όλα τα έξοδα δηµοσίευσης. 
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Η δα�άνη της εργασίας �ροϋ�ολογίζεται στο �οσό των 7998,20€, �οσό µαζί µε το  
ΦΠΑ 23%, και θα �ληρωθεί  α�ό �ιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 - δράσεις �υρο�ροστασίας. Θα 
βαρύνει �ίστωση του ΚΑ 35.6262.23 του �ροϋ�ολογισµού του ∆ήµου, οικ. έτους 2015. 
 

4.2) Παραλαβή της εργασίας 
Η �αραλαβή των εργασιών είναι τµηµατική και θα γίνεται α�ό την οικεία ε�ιτρο�ή 
του  ∆ήµου �ου έχει συσταθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  άρθρο  63 �αρ 3 του Π∆ 
28/80, µε την αριθµ. 5997/12-02-2015 (Α∆Α 7Ψ25Ω9Μ-ΕΩΞ) α�όφαση του ∆ηµάρχου 
∆ράµας, �αρουσία του αναδόχου και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική 
Έκθεση της µελέτης. 
Εάν κατά την �αραλαβή δια�ιστωθεί α�όκλιση α�ό τις συµβατικές υ�οχρεώσεις, η 
ε�ιτρο�ή �αραλαβής µ�ορεί να �ροτείνει τη διόρθωση ή την ε�ανάληψη της εργασίας 
µέχρι την ε�ίτευξη του ε�ιθυµητού α�οτελέσµατος, χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη 
ε�ιβάρυνση του Εργοδότη. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις �ιο �άνω 
�ροτάσεις της Ε�ιτρο�ής, εντός της υ�ό της ίδιας οριζόµενης �ροθεσµίας, ο εργοδότης 
δικαιούται να �ροβεί στην τακτο�οίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου και κατά τον �ροσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα του τρό�ο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό �αρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α�ό 
το Τµήµα Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας, αρµόδια υ�άλληλο Σαµαρά Ιορδάνα, 
τηλέφωνο 2521350626. Αντίγραφο του τεύχους  της διακήρυξης χορηγείται δωρεάν 
στους ενδιαφερόµενους α�ό το Τµήµα Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας,  γραφείο 
203, Ταχ. ∆/νση Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου.  
Πληροφορίες και διάθεση τευχών θα δίνονται µέχρι 3 ηµέρες .ριν την διεξαγωγή 
του διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
θα αναλάβει την υ�οχρέωση να τηρήσει εµ�ιστευτικές και να µη γνωστο�οιήσει σε 
ο�οιοδή�οτε τρίτο, ο�οιαδή�οτε έγγραφα ή �ληροφορίες �ου θα �εριέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκ�λήρωση των συµβατικών υ�οχρεώσεων του. Ε�ίσης θα αναλάβει την 
υ�οχρέωση να µην γνωστο�οιήσει ο�οιοδή�οτε έγγραφο ή �ληροφορία �ου σχετίζεται 
µε το έργο �ου θα εκτελέσει χωρίς την �ροηγούµενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα �ροσ�αθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, �ου τυχόν θα �ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 
ισχύος της σύµβασης �ου θα υ�ογραφεί.  

Ε�ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται α�ό τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια της ∆ράµας.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο   ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της �αρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις   του άρθρου 15   του 
Π.∆ 28/80, θα δηµοσιευθεί σε δύο  ηµερήσιες το�ικές (νοµαρχιακές) εφηµερίδες και 
µία εβδοµαδιαία το�ική (νοµαρχιακή),  καθώς και στο ειδικό τεύχος δηµοσιεύσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.   
Η �ερίληψη διακήρυξης ε�ι�λέον θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο του ∆ήµου 
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(�ίνακας ανακοινώσεων), θα α�οσταλεί στο Ε�ιµελητήριο και θα  αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, στη  « ∆ΙΑΥΓΕΙΑ »  και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
Οι δα�άνες δηµοσίευσης της �ερίληψης της �αρούσας διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
ε�αναλη�τικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
                                                                                                         
                                                                                                          H συντάξασα 
 
 
                                                                                                        Σαµαρά Ιορδάνα 
 
 

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Εργασίες .ρόληψης και αντι.υρικής .ροστασίας  της ∆.Ε. Σιδηρονέρου, του 
∆ήµου ∆ράµας» 

 

 

 
   

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  της ανωτέρω εργασίας 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
                                                 

   Έκ�τωση  ………………………….. ………………………..  τοις εκατό 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 
                    …………………………………………………….  (%)    (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
  
 
       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 
 
 

               (υπογραφή – σφραγίδα) 
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τρά�εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Εκδοσης..........  

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

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 160,00 

  
΄Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα ε�ιστολή 
ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, για  �οσό των εκατόν εξήντα ευρώ (160,00) υ�έρ 
τ……………………………………………………….........................., 
∆/νση........................................................................... για τη συµµετοχή τ..  στον 
διενεργούµενο διαγωνισµό της....................................... (ηµεροµηνία διεξαγωγής 
διαγωνισµού) για την εργασία «Εργασίες .ρόληψης και αντι.υρικής .ροστασίας  της 
∆.Ε. Σιδηρονέρου, του ∆ήµου ∆ράµας», σύµφωνα µε την υ�΄ αριθµ. ............   
..../..../..2015  διακήρυξη (αριθµός �ρωτοκόλλου της διακήρυξης). 
Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. �ου α�ορρέουν 
α�ό τη συµµετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) το �ολύ εργάσιµες ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη 
ειδο�οίησή σας. 

Α�οδεχόµαστε να �αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α�ό α�λό έγγραφο της 
Υ�ηρεσίας σας, µε την �ροϋ�όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ�οβληθεί �ριν 
α�ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε �άγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 

Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την.......................................... .  

Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, δεν υ�ερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο Οικονοµικών για την 
Τρά�εζά µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τρά�εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

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

 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …………… 

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα ε�ιστολή 
ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του �οσού ………………………………………υ�έρ τ… 
……………………………………………………., ∆/νση 
…………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύµβασης �ου αφορά στην εργασία «Εργασίες .ρόληψης και αντι.υρικής 
.ροστασίας  της ∆.Ε. Σιδηρονέρου, του ∆ήµου ∆ράµας» 
  
Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις τ.. εν λόγω  �ου α�ορρέουν α�ό 
την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) το �ολύ εργάσιµες ηµέρες, α�ό την α�λή έγγραφη 
ειδο�οίησή σας. 

Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε �άγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 

Η �αρούσα ισχύει µέχρι και τη λήξη ισχύος της σύµβασης.  

Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, δεν υ�ερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο Οικονοµικών για την 
Τρά�εζά µας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αριθµ. Μελέτης: 6/2015    

Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και 

αντιπυρικής προστασίας  της Δ.Ε. 

Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η �αρούσα µελέτη συντάσσεται α�ό τη ∆/νση Περ/ντος και Πρασίνου και 
αφορά στην εκτέλεση εργασιών �ρόληψης και αντι�υρικής �ροστασίας  σε δηµοτικές 
οδούς της ∆Ε Σιδηρονέρου, µε σκο�ό  την ελαχιστο�οίηση του κινδύνου εκδήλωσης 
�ιθανής �υρκαγιάς κατά τη διάρκεια της θερινής �εριόδου 2015.  

Οι �αρα�άνω εργασίες εκτελούνται  στο �λαίσιο εφαρµογής της  αριθµ. 2195/3-
4-2015 εγκυκλίου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε θέµα το 
σχεδιασµό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώ�ιση κινδύνων 
λόγω των δασικών �υρκαγιών,  µε σκο�ό την �ρόληψη και µείωση του κινδύνου 
εκδήλωσης δασικής �υρκαγιάς  και χρηµατοδοτούνται µέσα α�ό µεταφορά �ιστώσεων 
στο ∆ήµο (ΣΑΤΑ 2015) για κάλυψη δράσεων �υρο�ροστασίας  (αριθµ. 13655/30-04-
2015 α�όφαση του Υ�ουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Α∆Α 
6ΖΒΘ465ΦΘΕ-Σ2Σ). 

Αναλυτικά οι εργασίες �ου �ρόκειται να εκτελεστούν είναι κο�ή �αρόδιας 
βλάστησης  κατά µήκος δηµοτικών οδών της ∆Ε Σιδηρονέρου. Ειδικότερα οι 
�αρα�άνω εργασίες θα εκτελεστούν στις δηµοτικές οδούς: 

Σκαλωτή -  Κλειστά µήκους 10,0χλµ 
Σιδηρόνερο – Ορο�έδιο µήκους 4,0χλµ 
Σιδηρόνερο – Καλλίκαρ�ος µήκους 10,0χλµ. 
Γέφυρα Πα�άδων  - οικ. Πα�άδων µήκους 4,0χλµ 
Κόκκινα – Ορο�έδιο µήκους 5,0χλµ. 
Σιδηρόνερο – Μαγνήσιο µήκους 7,0χλµ. 
Ορο�έδιο – Γιαϊλά µήκους 3,35χλµ. 
Οι �ροτεινόµενες εργασίες θα εκτελεστούν α�ό ιδιώτη εργολάβο, ύστερα α�ό 

δηµο�ράτηση. 
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τις καθηµερινές οδηγίες και 

υ�οδείξεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  του ∆ήµου. Ο ανάδοχος είναι 
υ�οχρεωµένος α�ό τη λήψη της εντολής της υ�ηρεσίας να αντα�οκρίνεται άµεσα και 
να �ροβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών.  

Ο �ροϋ�ολογισµός της εργασίας εκτιµάται σε 7998,20 ευρώ µε το Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει �ίστωση του ΚΑ 35.6262.23 (ΣΑΤΑ 2015 - δράσεις �υρο�ροστασίας) του 
�ροϋ�ολογισµού του ∆ήµου, οικ. έτους 2015. 
 

CPV: 77312000-0 Υ�ηρεσίες εκκαθάρισης α�ό αγριόχορτα 
 

                                                                            ∆ράµα  ....../......./2015 
                                                                                Η συντάξασα 
 

      Σαµαρά Ιορδάνα 
∆ασολόγoς µε ∆' Βαθµό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αριθµ. Μελέτης: 6/2015    

Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και 

αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. 

Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 
Κο�ή 
�αρόδιας 
βλάστησης 

ΝΑΠΡΣ ΣΤΟ4.1.1Σ µ.µ. 0,15 43350,00 6502,60 

  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 6502,60 

  ΦΠΑ 23% 1495,60 

  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 7998,20 

 
 
 
 
 
              Θεωρήθηκε ......../......./2015                                           ∆ράµα …..../......./2015 
          Ο .ροϊστάµενος της ∆/νσης                                                  Η συντάξασα 
              Περ/ντος & Πρασίνου   
 
                                       
               Λαζαρίδης Λάζαρος                                                      Σαµαρά Ιορδάνα 
            Αρχιτέκτων Μηχανικός       ∆ασολόγος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αριθµ. Μελέτης: 6/2015    

Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και 

αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, 

του Δήμου Δράμας» 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος 
των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, 
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη 
∆ιακήρυξη. 

1.1 Οι τιµές µονάδας του �αρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες �λήρως 
�εραιωµένων εργασιών, ό�ως �εριγράφονται αναλυτικά �αρακάτω, οι ο�οίες 
θα εκτελεστούν στην �εριοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος  �εριλαµβάνουν όλες 
τις δα�άνες �ου αναφέρονται στην �εριγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
α�αιτούνται για την �λήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε 
τα λοι�ά Τεύχη ∆ηµο�ράτησης. 
 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µ�ορεί να θεµελιωθεί, ως �ρος το είδος και 
την α�όδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του 
εργατοτεχνικού �ροσω�ικού και την δυνατότητα χρησιµο�οίησης ή µη 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του �αρόντος. 
 

Σύµφωνα µε τα �αρα�άνω, στις τιµές µονάδος του �αρόντος Τιµολογίου, 
ενδεικτικά και όχι �εριοριστικά �εριλαµβάνονται  τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους ε�ιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών α�ό φόρους, τέλη, 
δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλ� �λην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν α�αλλάσσεται α�ό τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών 
του µέσων.  

1.1.2 Οι δα�άνες �ροµηθείας των �άσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
α�οθήκευσης, φύλαξης, ε�εξεργασίας τους (αν α�αιτείται) και �ροσέγγισής  
τους,  µε τις α�αιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις 
σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις α�αιτούµενες �λάγιες µεταφορές, εκτός 
των ειδικών �ερι�τώσεων, �ου η µεταφορά �ληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα 
άρθρα του Τιµολογίου.  

  
 Οµοίως οι δα�άνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 

µεταφορικών µέσων) των �λεοναζόντων ή/και ακατάλληλων �ροϊόντων 
εκσκαφών και λοι�ών υλικών, σε κατάλληλους χώρους α�όρριψης, 
λαµβανοµένων υ�όψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την 
Ε.Σ.Υ.  

1.1.3 Οι δα�άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ�ερωριών, υ�ερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδα�ούς ή/και 
αλλοδα�ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλ�.), δώρων εορτών, ε�ιδοµάτων �ου 
καθορίζονται α�ό τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
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(αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών 
κλ�), νυκτερινής α�ασχόλησης (�λην των έργων �ου η εκτέλεσή τους 
�ροβλέ�εται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλ�, του 
�άσης φύσεως �ροσω�ικού (ε�ιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων, υ�αλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλ�.) ηµεδα�ού ή αλλοδα�ού 
�ου α�ασχολείται για την κατασκευή του έργου, ε�ί τό�ου ή ο�ουδή�οτε αλλού. 

1.1.4 Οι δα�άνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), 
διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοι�ών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και α�οχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  
καθώς και λοι�ών α�αιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµο�ράτησης. 

1.1.5 Οι δα�άνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
α�οµάκρυνσής τους µετά την �εραίωση του έργου, καθώς και  οι δα�άνες 
α�οκατάστασης των χώρων κατά τρό�ο α�οδεκτό α�ό την Υ�ηρεσία και 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

1.1.6 Οι κάθε είδους δα�άνες για την εγκατάσταση, εξο�λισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν �ροβλέ�εται, την λήψη και µεταφορά των 
δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υ�ηρεσίας, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµο�ράτησης. 

1.1.7 Οι δα�άνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων �αραγωγής �ροκατα-
σκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον �ροβλέ�ονται α�ό τους όρους δηµο�ράτησης, 
συγκροτηµάτων �αραγωγής θραυστών υλικών (σ�αστηρο-τριβείο), 
σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλ�, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δα�άνες αυτές �εριλαµβάνονται: η εξασφάλιση του α�αιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υ�οδοµών, κτιριακών και λοι�ών έργων των µονάδων, η 
εγκατάσταση του α�αιτουµένου κατά �ερί�τωση εξο�λισµού, οι λειτουργικές 
δα�άνες �άσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των �ρώτων υλών 
στην µονάδα και των �αραγοµένων �ροϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής 
τους στο Έργο, καθώς και η α�οσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το 
�έρας των εργασιών, η καθαίρεση των υ�οδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλ�  
κατασκευές α�ό σκυρόδεµα ή ο�οιοδή�οτε άλλο υλικό)  και α�οκατάστασης του 
χώρου σε βαθµό α�οδεκτό α�ό την Υ�ηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  
 

Οι ως άνω όροι για την α�οξήλωση των µονάδων και α�οκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες �ερι�τώσεις: 
 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο �ου έχει 
�αραχωρηθεί α�ό το ∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους �ου έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί �ροσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας 
για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.1.8 Τα �άσης φύσεως ασφάλιστρα για το �ροσω�ικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις 
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λοι�ές ασφαλιστικές καλύψεις ό�ως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υ�οχρεώσεων του Έργου. 

1.1.9 Οι ε�ιβαρύνσεις α�ό την εκτέλεση των εργασιών υ�ό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των α�αιτουµένων �ροστατευτικών µέτρων, οι 
δα�άνες των µέτρων �ροστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης 
των εργασιών, της �ρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της α�οφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα �ράγµατα τρίτων, της α�οφυγής ρύ�ανσης 
ρεµάτων, �οταµών, ακτών  κλ�, καθώς και οι δα�άνες των µέτρων �ροστασίας 
των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της ε�οχής του έτους 
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλ�) και µέχρι την οριστική 
�αραλαβή τους.  

1.1.10 Οι δα�άνες διεξαγωγής των ελέγχων �οιότητος και οι δα�άνες κατασκευής των 
�άσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλ�.) 

1.1.11 Οι δα�άνες διάθεσης, �ροσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξο�λισµού και µέσων (�.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) �ου α�αιτούνται 
για την κατασκευή του έργου στο �λαίσιο του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, στις ο�οίες �εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά 
ε�ί τό�ου, η συναρµολόγηση (όταν α�αιτείται), η α�οθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι α�οδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα 
λι�αντικά και λοι�ά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι ε�ισκευές, οι µετακινήσεις 
στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για ο�οιαδή�οτε αιτία, οι �άσης φύσεως 
σταλίες και καθυστερήσεις (�ου δεν οφείλονται σε υ�αιτιότητα του Κυρίου του 
Έργου), η α�οσυναρµολόγησή τους (εάν α�αιτείται) και η α�οµάκρυνσή τους 
α�ό το Έργο.  

 

Περιλαµβάνονται ε�ίσης οι �άσης φύσεως δα�άνες του εφεδρικού εξο�λισµού 
�ου διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώ�ιση βλαβών ή για ο�οιαδή�οτε 
άλλη αιτία. 

1.1.12 Οι δα�άνες �ροµηθείας ή �αραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη 
θέση ενσωµάτωσης και τυχόν �ροσωρινών α�οθέσεων και ε�αναφορτώσεων  
αδρανών υλικών �ροέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλ�. �λην των �ερι�τώσεων 
�ου στα οικεία άρθρα του �αρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η 
µεταφορά �ληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα �ου ε�ισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  
    Περιλαµβάνονται οι δα�άνες �λύσεως, ανάµιξης ή εµ�λουτισµού των υλικών, 

ώστε να αντα�οκρίνονται στις �ροβλε�όµενες α�ό την Μελέτη του Έργου 
�ροδιαγραφές, λαµβανοµένων υ�όψη των σχετικών �εριβαλλοντικών όρων και 
των λοι�ών όρων δηµο�ράτησης. 

 

1.1.13 Οι ε�ιβαρύνσεις α�ό καθυστερήσεις, µειωµένη α�όδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και �ροσω�ικού �ου οφείλονται: 

 

(α)  σε εµ�όδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλ�.),  
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών α�αλλοτρίωσης τµηµάτων του 

χώρου εκτέλεσης των εργασιών  (υ�ό την �ροϋ�όθεση ότι �αρέχεται η 
δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες α�αιτήσεις αντιµετώ�ισης των εµ�οδίων α�ό τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλ�.),  
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(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµ�οδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των α�αιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  
(το�ογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοι�ές 
υ�οχρεώσεις του Αναδόχου �ου �ροβλέ�ονται στα τεύχη δηµο�ράτησης, 
είτε τα ως άνω α�οζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο �οσοστό 
Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του �αρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας �εζών και  
οχηµάτων,  

(ζ) σε �ροσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη �εριοχή 
του έργου για ο�οιαδή�οτε αιτία (�.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου και υ�οδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλ�.). 

1.1.14 Οι δα�άνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση �εζών και  
οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, ό�ως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δα�άνες �ροσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων �λάτους έως 3,0 m,  για 
την α�οκατάσταση της κυκλοφορίας �εζών και οχηµάτων, όταν τούτο 
κρίνεται α�αραίτητο α�ό την Υ�ηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

 

(2) Οι δα�άνες λήψης �ροστατευτικών µέτρων για την α�ρόσκο�τη και ασφαλή 
κυκλοφορία �εζών και οχηµάτων στην �ερίµετρο των χώρων εκτέλεσης 
των εργασιών, ό�ου α�αιτείται, ήτοι για την �ερίφραξη  των ορυγµάτων 
και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την 
σήµανση του εργοταξιακού χώρου (�λην εκείνης �ου �ροκύ�τει α�ό 
µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την �ροσωρινή διευθέτηση 
και α�οκατάσταση της κυκλοφορίας κλ�. καθώς και οι δα�άνες για την 
α�οµάκρυνση των �αρα�άνω �ροσωρινών κατασκευών και σήµανσης 
µετά την �εραίωση των εργασιών και την �λήρη α�οκατάσταση της 
αρχικής σήµανσης. 

1.1.15 Οι δα�άνες των �άσης φύσεως το�ογραφικών εργασιών (�ου α�αιτούνται για 
την χάραξη των ε�ιµέρους στοιχείων του έργου, οι δα�άνες σύνταξης µελετών 
εφαρµογής (για την �ροσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λε�τοµερειών, καθώς οι δα�άνες 
σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-
ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και �αραγωγής του αριθµού αντιτύ�ων αυτών 
�ου �ροβλέ�ονται στα τεύχη δηµο�ράτησης. 

1.1.16 Οι δα�άνες α�οτύ�ωσης τεχνικών έργων και λοι�ών εγκαταστάσεων �ου 
α�αντώνται στο χώρο του έργου, οι δα�άνες ε�αλήθευσης των στοιχείων 
εδάφους µε το�ογραφικές µεθόδους καθώς και οι δα�άνες λήψης ε�ιµετρητικών 
στοιχείων κατ’ αντι�αράσταση µε εκ�ρόσω�ο της Υ�ηρεσίας και σύνταξης των 
�άσης φύσεως ε�ιµετρητικών σχεδίων, �ινάκων και υ�ολογισµών  �ου θα 
υ�οβληθούν στην Υ�ηρεσία �ρος έλεγχο. 

 1.1.17 Η δα�άνη σύνταξης των ανα�τυγµάτων και �ινάκων ο�λισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν �εριλαµβάνονται στη µελέτη), �ου θα �ρέ�ει να υ�οβάλλονται 
έγκαιρα για έλεγχο στην Υ�ηρεσία. 
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1.1.18 Οι δα�άνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία  των 
εντο�ιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.   

1.1.19 Οι δα�άνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιµετώ�ιση 
των ε�ιφανειακών, υ�ογείων και �ηγαίων νερών ώστε να �ροστατεύονται τόσο 
τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υ�άρχοντα έργα και το �εριβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµο�ράτησης. 

1.1.20 Οι δα�άνες διατήρησης, κατά την �ερίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου 
του έργου καθαρού και α�αλλαγµένου α�ό ξένα �ρος το έργο αντικείµενα, 
�ροϊόντα εκσκαφών κλ�. Καθώς και οι δα�άνες για την  α�όδοση, µετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου α�ό ο�οιεσδή�οτε κατασκευές 
και εµ�όδια και ό�ως στους εγκεκριµένους �εριβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.1.21 Οι δα�άνες �ου α�ορρέουν α�ό δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσι-τεχνιών �ου εφαρµόζονται κατά ο�οιονδή�οτε τρό�ο για την εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.1.22 Οι δα�άνες διαµόρφωσης �ροσβάσεων, �ροσ�ελάσεων και δα�έδων εργασίας 
στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής �ου 
θα α�αιτηθεί σε ο�οιοδή�οτε στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δα�άνες 
α�οξήλωσης των �ροσωρινών κατασκευών και �εριβαλλοντικής α�οκατάστασης 
των χώρων (�ροσβάσεων, �ροσ�ελάσεων, δα�έδων εργασίας κ.λ.�.) εκτός εάν 
υ�άρχει έγγραφη α�οδοχή της Υ�ηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.23 Οι δα�άνες για την �ροστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. �ου διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή ε�ηρεάζονται το�ικά α�ό τις 
εκτελούµενες εργασίες, Την α�οκλειστική ευθύνη για την �ρόκληση ζηµιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και �οινικά και µέχρι 
�εραίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.24 Οι δα�άνες �ρόληψης και α�οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
α�οζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά ε�ί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση του εξο�λισµού 
του Αναδόχου (�ου οφείλονται σε αµέλεια, α�ρονοησία, µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υ�οδείξεων της Υ�ηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων 
και γενικότερα σε υ�αιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.25 Οι δα�άνες διάθεσης γραφείων και λοι�ών ευκολιών  στην Ε�ιβλέ�ουσα 
Υ�ηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοι�ούς όρους 
δηµο�ράτησης. 

1.1.26 Οι �άσης φύσεως δα�άνες για τις εργοταξιακές οδούς �ου α�αιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξο�λισµού και υλικών  κατασκευής του Έργου (κατασκευή 
των οδών ή βελτίωση υ�αρχουσών, σήµανση, συντήρηση, �εριβαλλοντική 
α�οκατάσταση µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Έργου), 
καθώς και οι δα�άνες  τελικής διαµόρφωσης των χώρων α�όθεσης των 
�λεοναζόντων ή ακαταλλήλων �ροϊόντων εκσκαφών µετά την �εραίωση των 
εργασιών, σύµφωνα µε τους �εριβαλλοντικούς όρους και τους όρους 
δηµο�ράτησης. 

1.1.27 Οι δα�άνες λήψης µέτρων για την �ροστασία του �εριβάλλοντος, α�ό την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την �αραλαβή του Έργου, ό�ως 
αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και τους �εριβαλλοντικούς όρους, εκτός 
αν �ροβλέ�εται ιδιαίτερη �ληρωµή �ρος τούτο στα τεύχη δηµο�ράτησης. 

ΑΔΑ: Β8Δ7Ω9Μ-069



21 

1.1.28 Οι δα�άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και 
γενικά όλες οι υ�όλοι�ες ειδικές δα�άνες �ου βαρύνουν τον Ανάδοχο, ό�ως 
αυτές αναφέρονται στους υ�όλοι�ους όρους δηµο�ράτησης του Έργου. 

1.1.29 Οι δα�άνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και α�ρόσκο�της 
λειτουργίας των υ�αρχόντων στην �εριοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα 
ύδρευσης, άρδευσης, α�οχέτευσης και α�οστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 
υδατορέµατα κλ�), τα ο�οία ε�ηρεάζονται α�ό την εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.30 Οι δα�άνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του �αραλαβή. 
1.2 Οι τιµές µονάδας του �αρόντος Τιµολογίου �ροσαυξάνονται κατά το �οσοστό  

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο ο�οίο 
�εριλαµβάνονται τα �άσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υ�οχρεώσεις αυτού, ό�ως 
δα�άνες διοίκησης και ε�ίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, 
δασµών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, �ροµηθειών εγγυητικών 
ε�ιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.�. και γενικά 
τα ε�ισφαλή έξοδα �άσης φύσεως καθώς και το �ροσδοκώµενο κέρδος α�ό την 
εκτέλεση των εργασιών. 
 

Το ως άνω �οσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του �ροϋ�ολογισµού των εργασιών, ό�ως αυτός 
�ροκύ�τει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) ε�ί των λογαριασµών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

1.4   Εάν �ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών �ου �αρουσιάζουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι �αρεµφερών �ρος αυτές εργασιών �ου 
�εριλαµβάνονται στο �αρόν Τιµολόγιο, α�οδεκτά σύµφωνα µε τους όρους 
δηµο�ράτησης, ή εργασιών �ου ε�ιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές 
είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του �αρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των 
µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο �αράδειγµα: 
Σωληνώσεις δικτύων άρδευσης α�ό σωλήνες �ολυαιθυλενίου, PVC κλ� 
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµο�οιούµενου σωλήνα διαφορετική α�ό τις 
αναφερόµενες στα υ�οάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του �αρόντος 
Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
µέθοδο �ροστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµο�οιούµενου σε 
µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο �αρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής 
διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
 

  ό�ου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµο�οιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα �ου 

�εριλαµβάνεται στο �αρόν Τιµολόγιο. 
   

Αν δεν υ�άρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµο�οιείται η αµέσως 
µεγαλύτερη υ�άρχουσα διάµετρος. 

 

Παρεµφερής �ρακτική µ�ορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες �ερι�τώσεις 
άρθρων του �αρόντος Τιµολογίου 

          Α/Α:1 
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 Άρθρο  :ΝΑΠΡΣ ΣΤΟ 4.1.1Σ Κο.ή .αρόδιας βλάστησης στους δρόµους .ου 
      ενώνουν τις δηµοτικές  και τις κοινοτικές κοινότητες  
  
 
Κο�ή �αρόδιας βλάστησης στους δρόµους �ου ενώνουν τις δηµοτικές και το�ικές 
κοινότητες µεταξύ τους, µε την δα�άνη του εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων �ου α�αιτούνται  καθώς και την δα�άνη 
α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και  α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε 
α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�εται και θα υ�οδειχθούν α�ό την υ�ηρεσία. 

  

 Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ)  
 ΕΥΡΩ(Αριθµητικά)  : 0,15 € 
                    (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

     Θεωρήθηκε ...../....../2015                                             ∆ράµα ...../...../2015 
      Ο .ροϊστάµενος της ∆/νσης                                                  Η συντάξασα 
            Περ/ντος & Πρασίνου   
 
                                       
         Λαζαρίδης Λάζαρος                                                         Σαµαρά Ιορδάνα 
      Αρχιτέκτων Μηχανικός             ∆ασολόγος 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αριθµ. Μελέτης: 6/2015   

Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής 

προστασίας  της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου 

Δράμας» 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: ∆ιατάξεις 
Η εκτέλεση της εργασίας διέ�εται α�ό τις διατάξεις: 
1. Του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και �ροµηθειών των ΟΤΑ» 
2. Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την �αρ. 1 

και την �αρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, ό�ως αναδιατυ�ώθηκε µε την µε 
την �αρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Του άρθρου 55 �αρ.1 του Ν. 2238/94 
5. Τις διατάξεις του Π∆ 60/2007 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 

 

Άρθρο 2: Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

•••• ∆ιακήρυξη δηµο�ρασίας 

•••• Προϋ�ολογισµός και τιµολόγιο της �ροσφορά 

•••• Συγγραφή υ�οχρεώσεων  

•••• Τεχνική έκθεση 
 

Άρθρο 3: Εργασία 
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Αντικείµενο της �αρούσας συγγραφής είναι οι γενικοί όροι σύµφωνα  µε τους 
ο�οίους θα εκτελεσθούν οι εργασίες κο�ής �αρόδιας βλάστησης σε δηµοτικές οδούς 
της ∆Ε Σιδηρονέρου µε σκο�ό  την ελαχιστο�οίηση του κινδύνου εκδήλωσης �ιθανής 
�υρκαγιάς  κατά τη διάρκεια της θερινής �εριόδου 2015. 

Η δα�άνη �ροϋ�ολογίζεται στο �οσό των 7998,20€, �οσό µαζί µε το  ΦΠΑ 23%, και 
θα �ληρωθεί  α�ό �ιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 - δράσεις �υρο�ροστασίας. Θα βαρύνει 
�ίστωση του ΚΑ 35.6262.23 του �ροϋ�ολογισµού του ∆ήµου, οικ. έτους 2015.  

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 
Ο ανάδοχος στον ο�οίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υ�οχρεούται να 

καταθέσει κατά την υ�ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, �οσού  ίσου µε 
το 5% της συµβατικής αξίας. 

Κατατίθεται υ�ό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητικής ε�ιστολής αναγνωρισµένης Τρα�έζης ή του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργολη�τών ∆ηµοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύ�ο του δηµοσίου.  

Άρθρο 5: Τό.ος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Τό�ος �αροχής οι δηµοτικές οδοί της ∆ηµοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου, ό�ως αυτές 

ορίζονται στην τεχνική έκθεση της εργασίας. 
Το χρονικό διάστηµα �αροχής των υ�ηρεσιών είναι α�ό την ηµεροµηνία 

υ.ογραφής της σύµβασης µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015 (ηµεροµηνία λήξης της 
αντι�υρικής �εριόδου). Οι διάφορες εργασίες  θα �αρέχονται α�ό τον ανάδοχο 
σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της µελέτης.  

Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών  
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται α�ό την αρµόδια 

ε�ιτρο�ή του άρθρου  63 �αρ 3 του Π∆ 28/80.  
 

Άρθρο 7: Τρό.ος Πληρωµής -  Κρατήσεις   
Η �ληρωµή θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την �ρόοδο των εργασιών µετά την 

�ιστο�οίηση της έντεχνης και �λήρους εκτέλεσης της �αρεχόµενης υ�ηρεσίας. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα 

δηµοσίευσης της διακήρυξης κλ�., καθώς και οι κάθε φύσεως νόµιµες κρατήσεις και 
εισφορές, φόροι κλ�. 

Οι �ληρωµές θα γίνονται µετά α�ό την έκδοση του σχετικού εντάλµατος �ληρωµής. 
Η �ληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα ε�ισυνά�τονται τα δικαιολογητικά �ου α�αιτούνται  
κατά το νόµο.  

 

Άρθρο 8: Σταθερότητα τιµής 
Η τιµή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Στις τιµές �ου 

αναγράφονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο �εριλαµβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα 
υλικά-µέσα �ου α�αιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας 
 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόµενων Υ.ηρεσιών  
Η �οιότητα των �αρεχόµενων υ�ηρεσιών θα �ρέ�ει να βρίσκεται µέσα στα όρια 

�ου θέτει η σχετική νοµοθεσία για ανάλογους χώρους.   
 

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 
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Α�αγορεύεται η εκχώρηση α�ό τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του 
αντικειµένου της συµβάσεως, χωρίς α�όφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. Η α�όφαση αυτή �αρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον ο�οίο γίνεται η 
εκχώρηση έχει τα �ροσόντα �ου εγγυώνται, κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή 
εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται α�ό το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.  
 

Άρθρο 11: Ε.ίλυση διαφορών 
Οι διαφορές �ου �ιθανόν να εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, 

ε�ιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  Σε �ερί�τωση δικαστικής εµ�λοκής 
αρµόδια είναι τα δικαστήρια της ∆ράµας. 

 

•        ΨΗΦΙΖΕΙ  πίστωση 7.998,20 € µε τον ΦΠΑ, ( 6.502,60 €) χωρίς (ΦΠΑ) 
σε βάρος  του Κ.Α. 35.6262.23 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2015. 
 
          Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
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