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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   24 /29-06-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 

 
 

222/2015 
 
  

ΘΕΜΑ:  
 

Έγκριση των όρων δηµοπράτησης του 
δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγω-
νισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χα-
µηλότερη τιµή ( µεγαλύτερο ποσοστό έκ-
πτωσης ) για την εργασία ; «ΚΑΘΑΡΙΣ-
ΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥ-
ΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙ-
ΩΝ» προϋπολογισµού 38.332,95 € συµ-
περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ( 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 εισηγούµενος το 7o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 26865/25-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση  των όρων 
δηµοπράτησης του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή ( µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ) για την εργασία ; «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» 
προϋπολογισµού 38.332,95 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ( 23% ), και καλεί αυτά 
να αποφασίσουν σχετικά.   

   
         Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

  «ΣΧΕΤ:     
 

              «Eπειδή σε κοινόχρηστες εκτάσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου µας 

εναποτέθηκαν από τους πολίτες παρανόµως διάφορα ογκώδη απορρίµµατα (ξύλα, υφάσµατα και 

εν γένει εύφλεκτα υλικά) που αποτελούν εστία µόλυνσης για το περιβάλλον και πρόκλησης 

εκδήλωσης πυρκαγιών µε απρόβλεπτες διαστάσεις στο περιβάλλον ή σε ιδιοκτησίες κ.α. και 

προς αποφυγή των δυσµενών επιπτώσεων, κρίνεται επιτακτική η εκτέλεση των εργασιών 

καθαρισµού των κοινόχρηστων εκτάσεων.     

2. την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω διαγωνισµού. 

3. Την διεξαγωγή του διαγωνισµού µε την ίδια επιτροπή που ορίσθηκε µε την υπ΄ αρ. 148/2015 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

4. Ψήφιση της πίστωσης 38.332,95 €  που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6262.08 του προϋπολογισµού 

του οικονοµικού έτους 2015-2016 (µέρος).» 

 

        Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

        Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010,  καθώς 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 δηµοπράτησης του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ( µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης ) για την εργασία ; «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ», σύµφωνα µε τους όρους που 
ακολουθούν, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του  
∆ήµου ∆ράµας 
               

                       CPV εργασίας: 45112350-3 (Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριµµάτων)                                                                                              
                                                          
Ηµεροµηνία 
α�οστολής για 
δηµοσίευση 
στην 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε. 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 
στον 
Ηµερήσιο 
Τύ�ο 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 
στο Φ.Ε.Κ 

 
Προϋ�ολογισµός 

  
38.332,95 € (µε 

το ΦΠΑ 23%)  
  

 
Ηµεροµηνία 
διενέργειας    
διαγωνισµού       
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∆εν α�αιτείται 

 
   

 
   

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
Έχοντας υπόψη: 

4 Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρθρου 
209 

5 Την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2007 «Εφαρµογή διατάξεων Ν.3463/2006». 
6 Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

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

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

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

9 Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον  Ν.4320/19-
3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015) 

10 Τις �ιστώσεις του Τακτικού Προϋ�ολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους  2015 µε 
ΚΑ 20.6262.08.  

11 Την α�όφαση 286/2015  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την διενέργεια του δηµόσιου 
ανοικτού  µειοδοτικού διαγωνισµού. 

12 Την .......... Α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής (Α.Ο.Ε.) �ερί ψήφιση της �ίστωσης και  
έγκρισης όρων δηµο�ράτησης. 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 

 
δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την ανάθεση της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ράµας  

για διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία  υπογραφής του συµφωνητικού (εβδοµάδες των 
πέντε (5) ηµερών εκτός εξαιρέσιµων ηµερών). 

  Εφόσον η έκταση (στρέµµατα) που πρέπει να καθαριστεί έως την λήξη της σύµβασης 
είναι µικρότερη της προϋπολογισθείσης  ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης για το 
ανεκτέλεστο µέρος της σύµβασης. 

 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε τον ΦΠΑ (23%) εκτιµάται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες 
τριακόσια τριάντα δυο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (38.332,95) € και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του   προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους  2015 – 2016 (µέρος) µε 
ΚΑ 20.6262.08 . 
 
1.  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
  

ΤΟΠΟΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο ∆ράµας 
Βερµίου 2 και 1ης 

Ιουλίου  
3ος όροφος 
Αίθουσα 301 

  
 

  
10:00 
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        Η ηµεροµηνία λήξης �ροθεσµίας υ�οβολής των �ροσφορών είναι η ..........2015,  
       ηµέρα  .................. και ώρα 10.00 �.µ. 
            Η κατάθεση των �ροσφορών θα γίνει  στην έδρα την αναθέτουσας αρχής, στο ∆ηµαρχείο 
∆ράµας, Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, στον 3ο όροφο (αίθουσα 301).   
 

       Ο διαγωνισµός θα γίνει µε την  διαδικασία του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο �οσοστό έκ�τωσης) 

δέκα �έντε (15) ηµέρες µετά την δηµοσίευση της �ερίληψης της διακήρυξης σε δύο  ηµερήσιες 

τοπικές (νοµαρχιακές) εφηµερίδες και µία εβδοµαδιαία τοπική (νοµαρχιακή),  καθώς και στο ειδικό 
τεύχος δηµοσιεύσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα 
τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο του ∆ήµου (πίνακας ανακοινώσεων), θα αποσταλεί στο 
Επιµελητήριο και θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στη  « ∆ΙΑΥΓΕΙΑ »  και το Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό  Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ).  
 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περίληψης ∆ιακήρυξης, αλλά και 
της επαναληπτικής δηµοσίευσης εφόσον απαιτηθεί, βαρύνουν τον ανάδοχο   (άρθρο 46 Ν.3801/09 
ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009). 
         Προσφορές �ου κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού 
είναι εκ�ρόθεσµες και ε�ιστρέφονται. 
       Η α�οσφράγιση των �ροσφορών γίνεται δηµόσια, ό�ως �εριγράφεται στο άρθρο 4 της 
διακήρυξης.                      
      Ο χρόνος ισχύος των �ροσφορών είναι 270  ηµέρες, �ροσµετρούµενες α�ό την ε�οµένη της 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
 Προσφορές �ου θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της �αρα�άνω �ροθεσµίας θα 
α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες. 
           Κατά τα λοι�ά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α, Β, 
Γ) τα ο�οία θεωρούνται ανα�όσ�αστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
         Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης αυτής �αρέχονται α�ό την 
Υ�ηρεσία µας (Προϊστάµενος ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Μαυρίδης ∆ηµήτριος τηλ. 
2521350664, FAX 2521020562) .  
                                                                                          

        Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
    ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  (Παραρτήµατα (Α, Β, Γ) 
 

                                                                   Χριστόδουλος Μαµσάκος 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α          
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» 
Εφόσον η έκταση (στρέµµατα) που θα καθαριστεί έως την λήξη της 
σύµβασης είναι µικρότερη της προϋπολογισθείσης ο  ανάδοχος 
δεν δικαιούται αποζηµίωσης για το ανεκτέλεστο µέρος της 
σύµβασης.  

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-  
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ΖΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 38.332,95 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) και των λοιπών  
κρατήσεων.   

Η 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΖΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

 
Τον  ΚΑ 20.6262.08 

 
 
  

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
Κοινόχρηστοι χώροι  εντός του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ράµας   
 

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ % 

 

 

Ο ανάδοχος υ�όκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων 
φόρους, τέλη και κρατήσεις �ου θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ∆ήµος ∆ράµας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) �ροκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό, �ροϋ�ολογισµού τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα δυο  ευρώ  και ενενήντα 
�έντε λε�τά (38.332,95) €  συµ�εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) , µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο �οσοστό έκ�τωσης) ,  για την ανάθεση της εργασίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ” του ∆ήµου ∆ράµας για  διάστηµα ενός έτους α�ό την 

ηµεροµηνία  υ�ογραφής του συµφωνητικού. (εβδοµάδες των πέντε (5) ηµερών εκτός εξαιρέσιµων 
ηµερών).  .    

   

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΟΠΟΣ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο ∆ράµας 
Βερµίου 2 και 1ης 

Ιουλίου  
3ος όροφος 
Αίθουσα 301  

  
 

 
 

 
10.00 π.µ. 

 

1.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η διάρκεια υλο�οίησης της συνολικής �αροχής υ�ηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος α�ό την 

ηµεροµηνία υ�ογραφής της σύµβασης (εβδοµάδες των πέντε (5) ηµερών εκτός εξαιρεσίµων ηµερών).  
 Εφόσον η έκταση (στρέµµατα) �ου �ρέ�ει να καθαριστεί έως την λήξη της σύµβασης είναι 

µικρότερη της �ροϋ�ολογισθείσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται α�οζηµίωσης για το ανεκτέλεστο 
µέρος της σύµβασης. 
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1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
             Ο   �ροϋ�ολογισµός της �αροχής εργασίας είναι τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα 
δυο  ευρώ  και ενενήντα �έντε λε�τά (38.332,95) € συµ�εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.  

 

1.5 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 
 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 (�ίνακας 
ανακοινώσεων), θα α�οσταλεί στο Ε�ιµελητήριο και θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στη  « 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ »  και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ). 
Τα έξοδα των εκ του νόµου α�αραίτητων δηµοσιεύσεων της �ερίληψης ∆ιακήρυξης, αλλά και 

της  ε�αναλη�τικής δηµοσίευσης εφόσον α�αιτηθεί,    βαρύνουν τον ανάδοχο   (άρθρο 46 Ν.3801/09 
ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).- 
 

 

1.6 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι υ�οψήφιοι Ανάδοχοι �ρέ�ει να υ�οβάλουν τις �ροσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην �αρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την  ........2015, ηµέρα         και ώρα 10.00 �.µ.  στην έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα 301,  ∆ηµαρχείο 3ος όροφος.  

Προσφορές �ου θα υ�οβληθούν µετά την �αρα�άνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
α�οσφραγίζονται αλλά ε�ιστρέφονται ως εκ�ρόθεσµες.  

   Μετά τη λήξη της �ροθεσµίας �αραλαβής θα αρχίσει δηµόσια η διαδικασία της α�οσφράγισης 
των �ροσφορών α�ό την Ε�ιτρο�ή ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών για την Ανάθεση 
των Εργασιών, �ου έχει ορισθεί µε την 148/2015  α�όφαση της Ο.Ε. του ∆ήµου. 
 

1.7 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται α�ό την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η �αραλαβή της 

γίνεται είτε αυτο�ροσώ�ως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υ�οβολή σχετικής αίτησης εντός 
�ροθεσµίας δυο (2) εργάσιµων ηµερών �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ε�ίσης οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να δουν τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα του δήµου: www.dimos-
dramas.gr, στην �ερί�τωση όµως αυτή �ρέ�ει να �αραλάβουν α�ό την Υ�ηρεσία το έντυ�ο υ�οβολής 
οικονοµικής �ροσφοράς, �ρωτότυ�α σφραγισµένο . 

                       Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως 
επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να έχει 
στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα 
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 

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

νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 

Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

1. Εργολάβοι δηµοσίων έργων (Ε∆Ε) Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως τάξης �τυχίου, εµ�ειροτέχνες 
εργολάβοι δηµοσίων έργων ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ή/και Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως ορίου και 
ιδιώτες �ου εκτελούν χωµατουργικές εργασίες.   

2. Ενώσεις ή κοινο�ραξίες, εφόσον �ληρούν τους όρους �ου καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΥΑ 
11389/93. 

3. Συνεταιρισµοί. 
      Οι δικαιούµενοι συµµετοχής θα πρέπει να: 

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

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
4. Όσοι α�οκλείστηκαν α�ό διαγωνισµούς για �ροµήθειες ή �αροχή υ�ηρεσιών �ρος το 

∆ηµόσιο. 
5. Όσοι α�οκλείστηκαν τελεσίδικα α�ό κά�οια άλλη ∆ηµόσια Υ�ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν 

εκ�λήρωσαν τις συµβατικές τους υ�οχρεώσεις. 
6. Όσα φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α του εξωτερικού έχουν υ�οστεί αντίστοιχες µε τις �αρα�άνω 

κυρώσεις. 

 

2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την �ροσφορά, να καταθέσουν ε�ί �οινή α�οκλεισµού τα 
�αρακάτω δικαιολογητικά: 

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

 

3.  Κατά �ερί�τωση : 
 

Α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

-  

Πιστο�οιητικό �ερί της ιδιότητάς τους. (Οι εργολάβοι δηµοσίων έργων τα �ρωτότυ�α 
�τυχία τους –µόνο για ε�ίδειξη- και α�λά φωτοαντίγραφά τους, οι ιδιώτες 
χωµατουργοί �ιστο�οιητικό του οικείου Ε�ιµελητηρίου, µε το ο�οίο να �ιστο�οιείται 
η εγγραφή του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό ε�άγγελµά του, �ου θα έχει 
εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού).  

-  

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν 
έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στην �αρ. 1, άρθρο 43 του 
Π.∆. 60/2007.   Το α�όσ�ασµα αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες 
�ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
 

-  

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε �τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
�τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό 
διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή έκδοση α�όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

αναγκαστικής διαχείρισης 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. 
 

-  

Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α�ό τα ο�οία να 
�ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και ε�ικουρικής) τόσο για τον ίδιο όσο και για το �ου α�ασχολεί 
�ροσω�ικό κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

-  

Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος 
είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

 

Β.  ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 
Πιστο�οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υ�οψήφιου Αναδόχου �ερί 
εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε�ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο ε�αγγελµατικό 
ή εµ�ορικό µητρώο ή ισοδύναµο ε�αγγελµατικό κατάλογο. 

2 

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου �ου 
εκδίδεται α�ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
�ροέλευσης του �ροσώ�ου αυτού α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στην 
�αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το α�όσ�ασµα αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το 
�ολύ τρεις (3) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία κοινο�οίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδο�οίησης σ’ αυτόν. 
 

3 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε �τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
�τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό 
διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή έκδοση α�όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης 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  
 

4 

Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α�ό τα ο�οία να 
�ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και ε�ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  
 

5 
Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος 
είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

Γ.  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Τα �αρα�άνω δικαιολογητικά των �ερι�τώσεων για «Έλληνες �ολίτες» και «Αλλοδα�ούς �ολίτες» 
αντίστοιχα. Ε�ι�ρόσθετα : 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

- 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 
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  ό�ως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, ό�ως εκάστοτε ισχύει, α�ό  το αρµόδιο Εφετείο 
της έδρας της ανωνύµου εταιρείας �ου τελεί υ�ό ειδική εκκαθάριση. 
- Ε�ί ηµεδα�ών εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης και  �ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το �ιστο�οιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται α�ό το αρµόδιο τµήµα του  
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  ε�ιχείρησης ή α�ό το 
Γενικό  Εµ�ορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ). 

2.  

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι οι 
διαχειριστές, στις �ερι�τώσεις των εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
�ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο �ρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις 
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α�όφαση, 
για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στην �αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 
60/2007, ή για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα της υ�εξαίρεσης, της α�άτης, της εκβίασης, της 
�λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο�ίας.  

 
 

∆.  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

�  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων 
δηµοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του καταστατικού 
του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε 
επίσηµα αντίγραφα. 

�  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 ή 
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

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

�  

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε �τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
�τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό 
διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή έκδοση α�όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

αναγκαστικής διαχείρισης 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. 

�  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

�  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού   

 

Ε.  ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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

2  

Υπεύθυνη ∆ήλωση   (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των µελών τους) στην 
οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα 
λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα 
αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των 
συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 

Σε �ερί�τωση �ου στη χώρα του υ�οψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται α�ό ο�οιαδή�οτε αρχή 
της ότι τα �αρα�άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες τις �ιο 
�άνω �ερι�τώσεις, δύναται να αντικατασταθούν ε�ί �οινή α�οκλεισµού αυτά ως εξής: 
Α�ό Ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώ�ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας στην ο�οία είναι εγκατεστηµένος ο υ�οψήφιος Ανάδοχος.  Στην ένορκη 
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι  
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο �ρόσω�ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υ�οβληθεί υ�οχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υ�οψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 
 

3. Παραστατικό  εκ�ροσώ�ησης, κατά την κείµενη νοµοθεσία, εφόσον οι διαγωνιζόµενοι 
συµµετέχουν στον  διαγωνισµό µε αντι�ρόσω�ο/εκ�ρόσω�ό τους, υ�οβάλλουν βεβαίωση 
εκ�ροσώ�ησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υ�ογραφής του εκ�ροσω�ούµενου. Κανένας δεν 
µ�ορεί να εκ�ροσω�εί στο διαγωνισµό, �ερισσότερους α�ό ένα (1) συµµετέχοντες στον διαγωνισµό,  
ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκ�ροσω�εί άλλον συµµετέχοντα στον 
διαγωνισµό. Στην �ερί�τωση αυτή α�οκλείονται όλες οι �ροσφορές, εκτός εάν α�οσύρει ο 
ενδιαφερόµενος όλες τις �ροσφορές εκτός α�ό µία, µε την ο�οία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό.  
 

4. Τα  νοµιµο�οιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  ό�ως το Φ.Ε.Κ. 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 του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  τρο�ο�οιήσεών  του  (για 
Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  α�ό  τα  ο�οία  �ρέ�ει  να  �ροκύ�τουν  ο  Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  υ�όλοι�α  �ρόσω�α  �ου έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υ�ογραφή  τους το νοµικό �ρόσω�ο και τα έγγραφα  της  νοµιµο�οίησης αυτών, αν  αυτό  δεν 
�ροκύ�τει ευθέως α�ό  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού �ροσώ�ου. 
- Οι ενώσεις και οι κοινο�ραξίες �ροµηθευτών �ου υ�οβάλλουν κοινή �ροσφορά, µαζί µε την 
�ροσφορά υ�οβάλλουν τα �αρα�άνω κατά �ερί�τωση δικαιολογητικά για κάθε �ροµηθευτή �ου 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινο�ραξία. 
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- Aτοµικές ε�ιχειρήσεις (µεµονωµένοι εργολάβοι και ιδιοκτήτες χωµατουργικών µηχανηµάτων) 
ε�ιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή αντίστοιχο ε�ίσηµο έγγραφο �ου 
�ιστο�οιεί την ταυτότητά τους  
 

5.  Α�οδεικτικά καταβολής τελών χρήσης  µηχανήµατος έργου. 
 

6.  Άδεια κυκλοφορίας του µηχανηµάτος έργου.  
 

7. Υ�εύθυνες δηλώσεις της �αραγράφου 2.4 της �αρούσας  
 

8. Πίνακας εξο�λισµού (�αράτηµα Γ)  
 

Προσφορά στην ο�οία δεν θα υ�άρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα α�ορρί�τεται  
ως α�αράδεκτη. 
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

στο διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. Απαγορεύεται η 
εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόµενων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Επίσης, δεν µπορεί 
ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας  εταιρείας να συµµετάσχει 
ξεχωριστά για τον εαυτό του, όπως επίσης και υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει στη δηµοπρασία ή 
ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλο τρόπο, να συµµετάσχει για 
δικό του λογαριασµό. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισµό, αποκλείεται. 

Επίσης όλα τα δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήµως 
µεταφρασµένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού. 

Τα δικαιολογητικά που προέρχονται α) από τον δηµόσιο τοµέα υποβάλλονται σε  ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα και β) από τον ιδιωτικό τοµέα υποβάλλονται σε  ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο ή τα πρωτότυπα φέρουν θεώρηση 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στην ρύθµιση σύµφωνα µε τον νόµο 4250/2014 
(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. 
 

2.3    ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Υ�οχρεώσεις σχετικά µε υ�οβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
Η Ε�ιτρο�ή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης   
µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε �ρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να “α�οσαφηνίσουν”  
τα υ�οβληθέντα στοιχεία του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής”, �αρέχοντας  
διευκρινίσεις για το �εριεχόµενο εγγράφων �ου ήδη υ�οβλήθηκαν.  
Υ�οχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινο�ραξία 

Η Ένωση/ Κοινο�ραξία δεν υ�οχρεούται α�ό την Αναθέτουσα Αρχή να �εριβληθεί ιδιαίτερη 
νοµική µορφή �ροκειµένου να υ�οβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην �ερί�τωση �ου της 
ανατεθεί η Παροχή Υ�ηρεσίας, είναι δυνατόν να υ�οχρεωθεί α�ό την Αναθέτουσα Αρχή να 
�εριβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό �ου αυτό είναι αναγκαίο για την 
ικανο�οιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

 

2.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν 

επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις :  
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1)  Ότι έχει ή να µ�ορεί να διαθέσει τον κατάλληλο   εξο�λισµό σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ της 
�αρούσης. 
 

2)  Ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και να α�οδέχεται αδιαµαρτύρητα την 
άµεση εκτέλεση των εντολών της ε�ιβλέ�ουσας υ�ηρεσίας. 
 
3) Ότι α�οδέχεται την ισχύ της οικονοµικής του �ροσφοράς για 270 ηµέρες α�ό την ε�οµένη της 
ηµεροµηνίας του διαγωνισµού. 
 
4) Ότι α�οδέχεται ως µέσο ε�ικοινωνίας του µε την υ�ηρεσία την τηλεοµοιοτυ�ία (φαξ),  
 

5) Σε �ερί�τωση µηχανηµάτων τρίτων �ου θα διατεθούν στον διαγωνιζόµενο, εάν αυτός 
αναδειχθεί ανάδοχος, α�αιτείται σχετική Υ�εύθυνη ∆ήλωση του Ιδιοκτήτη για την 
�αραχώρηση αυτών.  
 

2.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

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 εξακόσια είκοσι 
τέσσερα  ευρώ (624,00€) και θα έχει ισχύ ε�ί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της �ροσφοράς, δηλαδή 300 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 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 3.   ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της �αρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές 
κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο �ου �ρέ�ει να �εριλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται 
στην �αρούσα ∆ιακήρυξη.  
 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος �εριέχει, ε�ί �οινή α�οκλεισµού, δύο ε�ί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά το�οθετούνται σε χωριστό   φάκελο, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά».  Τα οικονοµικά στοιχεία της �ροσφοράς το�οθετούνται, 
ε�ί �οινή α�ορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, ε�ίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Και οι δύο υ�οφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως  
φακέλου.   Οι �ροσφορές δεν �ρέ�ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, �ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υ�άρχει στην �ροσφορά ο�οιαδή�οτε �ροσθήκη ή διόρθωση, αυτή �ρέ�ει να είναι καθαρογραµµένη 
και µονογραφηµένη α�ό τον �ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο �αραλαβής και α�οσφράγισης των 
�ροσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή �ροσθήκη. Η 
�ροσφορά α�ορρί�τεται, όταν υ�άρχουν σ’ αυτή διορθώσεις �ου την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των �ροσφορών.  
  
Οι δύο υ�οφάκελοι �ρέ�ει να �εριέχουν τα εξής στοιχεία: 
 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», Στον φάκελο ∆ικαιολογητικών το�οθετούνται όλα τα 
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α�αιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία ό�ως αναφέρονται στην 
διακήρυξη.   

Ο φάκελος των δικαιολογητικών �ρέ�ει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου. 
 

Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο ο�οίος �εριέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς του υ�οψήφιου Αναδόχου, ό�ως αυτά α�αιτούνται α�ό την �αρούσα 
διακήρυξη.  Ο φάκελος της οικονοµικής �ροσφοράς �ρέ�ει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  
φακέλου.    
Οι  συναγωνιζόµενοι  θα υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού ως οικονοµική προσφορά το 
έντυπο που θα τους δοθεί από την υπηρεσία πρωτότυπα σφραγισµένο. Ανάδοχος θα 
ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει το  µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς �ρέ�ει να είναι καλά σφραγισµένος. Α�αγορεύεται 
η χρησιµο�οίηση αυτοκόλλητου φακέλου �ου είναι δυνατόν να α�οσφραγισθεί και να 
ε�ανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν 
είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος α�οκλείεται.  

Οι �ροσφορές υ�ογράφονται α�ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 
εκ�ροσώ�ους τους. 
Οι �ροσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Ε�ίσης όλα τα   
δικαιολογητικά, εφ’ όσον δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι ε�ισήµως µεταφρασµένα.  

Για την εύκολη σύγκριση των �ροσφορών �ρέ�ει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 
τάξη και η  σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος �ρέ�ει να φέρει τις  ενδείξεις:  
 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

            ε�ωνυµία, διεύθυνση, �όλη  τηλέφωνο, fax, e-mail  
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ»» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
…….. / 2015 

 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

  ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  

…./…../2015 
 

 «Να µην ανοιχθεί α�ό την ταχυδροµική υ�ηρεσία ή τη γραµµατεία» 
 
Όλοι οι ε�ιµέρους φάκελοι αναγράφουν την ε�ωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υ�οψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού 
και τον τίτλο του φακέλου («∆ικαιολογητικών» ή «Οικονοµικής �ροσφοράς»). 
 

Σε �ερί�τωση Ένωσης/Κοινο�ραξίας �ρέ�ει να αναγράφονται η �λήρης ε�ωνυµία και διεύθυνση, 
καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των 
µελών της. 
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Α�αγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων �ου είναι δυνατόν να α�οσφραγιστούν και να 
ε�ανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
 

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον διαγωνιζόµενο.  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο διαγωνιζόµενος είναι απολύτως ενήµερος 
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και ότι έχει µελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων 
είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόµενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των 
διαγωνιζοµένων  πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια 
Επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

4.1  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

 1. Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην δηµοσιευθείσα περίληψη της διακήρυξης. Η 
αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και  µονογράφονται 
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, µέχρι 
να γίνει η πιθανή απόρριψη των προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
   2. Μετά την α�οσφράγιση των �ροσφορών το �αρα�άνω όργανο �ροβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών �ου υ�οβάλλουν �ροσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών �ου υ�έβαλαν σε �ρακτικό το 
ο�οίο υ�ογράφει.    
          3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών ανακοινώνεται στους συµµετέχοντες το �ρακτικό µε 
τις  �ροσφορές �ου γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό. 
     4. Στη συνέχεια και µετά την �αρέλευση της �ροθεσµίας υ�οβολής ενστάσεων,  καλούνται  οι 
διαγωνιζόµενοι σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για την α�οσφράγιση των οικονοµικών �ροσφορών. 
Σε �ερί�τωση ίσων οικονοµικών �ροσφορών, ο ανάδοχος αναδεικνύεται µε δηµόσια κλήρωση. 
            
Κατά τη διαδικασία α�οσφράγισης των �ροσφορών δικαιούνται να �αρίστανται οι νόµιµοι 
εκ�ρόσω�οι των διαγωνιζοµένων, α�οδεικνυόµενης της ιδιότητάς τους µε τα κατά �ερί�τωση νόµιµα 
�αραστατικά. 

Οι κοινο�οιήσεις των εγγράφων της υ�ηρεσίας �ου αφορούν το διαγωνισµό, ό�ως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των �ρακτικών και για τη διεξαγωγή των δηµοσίων 
συνεδριάσεων και οι α�οφάσεις ε�ί των ενστάσεων και της έγκρισης του α�οτελέσµατος του 
διαγωνισµού, γίνονται µε  fax ή µε e-mail. 

4.2     ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται 
την απόρριψη της προσφοράς. 
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1. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

2. Εφόσον α�ό την �ροσφορά δεν �ροκύ�τει µε σαφήνεια η �ροσφερόµενη τιµή, η �ροσφορά 
α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη.  

4.3    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Κατά της διακήρυξης, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υ�ηρεσία, µέσα στο 
µισό του χρονικού διαστήµατος α�ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ�οβολής 
των �ροσφορών, συνυ�ολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. Αν �ροκύ�τει κλάσµα θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. 

Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής διαγωνιζοµένου σε 
αυτόν,  µόνον α�ό διαγωνιζοµένους �ου συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή α�οκλείστηκαν α�ό αυτόν 
σε ο�οιοδή�οτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των �ροσφορών, κατατίθενται στην αρµόδια για 
τη διενέργεια του διαγωνισµού υ�ηρεσία, µέχρι και την ε�όµενη εργάσιµη ηµέρα α�ό την 
ανακοίνωση του α�οτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν ε�ιφέρει αναβολή ή 
διακο�ή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των α�οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού α�ό την ε�ιτρο�ή διεξαγωγής, η ο�οία υ�οβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή της στη οικονοµική  ε�ιτρο�ή, η ο�οία α�οφαίνεται τελικά. 

Ενστάσεις �ου υ�οβάλλονται για οιουσδή�οτε άλλους α�ό τους �ροαναφερόµενους  λόγους 
�ρο της υ�ογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

4.4.  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 

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. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υ�οχρεούται να υ�ογράψει το σχετικό �ρακτικό της δηµο�ρασίας 
(άρθρο 19, �αρ.1 του Π∆ 28/80). Εάν αρνηθεί να υ�ογράψει το �ρακτικό κηρύσσεται έκ�τωτος µε 
α�όφαση της οικονοµικής ε�ιτρο�ής. Η εγγύησή του εκ�ί�τει υ�έρ του δήµου, λόγω ειδικής �ρος 
τούτο �οινής και ε�αναλαµβάνεται η δηµο�ρασία διατηρουµένου του δικαιώµατος της 
α�οκαταστάσεως �άσης τυχόν ζηµίας του δήµου ή της κοινότητος εκ της ε�αναλήψεως της 
δηµο�ρασίας εις βάρος του αρνηθέντος να υ�ογράψει το �ρακτικό τελευταίου µειοδότη (άρθρο 23, 
Π∆ 28/80). 

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 , που ορίζεται σε 
ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) επί της καθαρής αξίας της σύµβασης (αφαιρουµένων του 
ποσοστού έκπτωσης και του 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 ∆ηµοτικού 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). 
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ΑΡΘΡΟ 5.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

 Η �ληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά µε βάση τις τµηµατικές �ιστο�οιήσεις της 
∆ιευθύνουσας Υ�ηρεσίας του ∆ήµου (∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) σύµφωνα µε τον  
�ροϋ�ολογισµό της µελέτης.  

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 βαρύνεται µε τις δα�άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν 
ε�αναλη�τικών.  Υ�όκειται ε�ίσης σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις �ου ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.  
 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό �αρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α�ό την 
∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αρµόδιος υ�άλληλος Μαυρίδης ∆ηµήτριος, τηλέφωνα 
2521350664 fax 2521020562. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους, 
κατό�ιν �ρωτοκολληµένης αίτησής τους, α�ό την ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ( γραφείο 
307 του ∆ηµαρχείου), �ου βρίσκεται στην ταχυδροµική ∆/νση Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου. 
Πληροφορίες και διάθεση τευχών θα δίνονται µέχρι 2 ηµέρες �ριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού.  
 

ΑΡΘΡΟ 7.  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 8.  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.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» 
(συµ�ληρώνεται α�ό τον διαγωνιζόµενο) 

  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΧΑΝΗΜΑ
-ΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤ
ΑΙ 

ΤΥΠΟΣ 
(ΜΑΡΚΑ –
ΜΟΝΤΕΛΟ) 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ ΙΣΧΥΣ 

ΑΡ. 
ΚΥΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ 
1.ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ  

ΓΑΙΩΝ  1     
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Σε �ερί�τωση σοβαρής βλάβης του �ροσφεροµένου µηχανήµατος, αυτό θα αντικατασταθεί µε άλλο 
�ου θα διαθέτει όλα τα �ροα�αιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και τα ίδια  τεχνικά χαρακτηριστικά. 

  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

.ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» 

 

. 

 
   

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  της ανωτέρω εργασίας 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

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

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 
 
 

               (υπογραφή – σφραγίδα) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Ονοµασία Τρά�εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Εκδοσης..........  

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

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 624,00 

  
΄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 
εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (624,00) υ�έρ 
τ……………………………………………………,∆/νση................................................................για 
τη συµµετοχή τ..  στον διενεργούµενο διαγωνισµό της....................................... (ηµεροµηνία 
διεξαγωγής διαγωνισµού) για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» 
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. 

 
 
 
 
 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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Ονοµασία Τρά�εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

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

 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

 

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

 

Έχουµε 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 
................................ ευρώ (............ €)  υ�ερ του ∆ήµου ∆ράµας ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης �ου αφορά την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ»,   
Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις του εν λόγω αναδόχου �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 την ....................2016.  

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. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ»  

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 115 271 31.165,00 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 

    ΣΥΝΟΛΟ 31165,00 
     ΦΠΑ 23% 7167,95 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 38.332,95 

 
 

        ∆ΡΑΜΑ, 25-06-2015                               ∆ΡΑΜΑ, 25-06-2015 
 
 
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

   ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                        
       

    ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ          ∆ΙΠΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
                                                      

 

       
     ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ   

      ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ   
      ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ    
            ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ»                   

    ΠΡΟΥΠ : 38.332,95 € (µε 23% ΦΠΑ)   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ     
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ     
 
 

.                                                      ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται ο καθαρισµός  των παράνοµων χώρων απόρριψης 
απορριµµάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας µε χρήση µηχανηµάτων που αναφέρονται στον 
πίνακα Γ. 

Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής των παράνοµων χώρων απόρριψης απορριµµάτων 
και του είδους των απορριµµάτων, θα καθορίζεται από την διευθύνουσα υπηρεσία ή  ανάγκη 
διάστρωσης  και επικάλυψης τους µε αδρανές υλικό.  

Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισµού του ανέρχεται στο ποσό των  
τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα δυο ευρώ  και ενενήντα πέντε λεπτά (38.332,95) 
€ (µε  ΦΠΑ 23%)  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού 
έτους 2015 και 2016 µε ΚΑ 20.6262.08.  

 
        (ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΤΡΕΜΜΑ : 271,00 (∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ) µε 
23% ΦΠΑ.   
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                ∆ΡΑΜΑ , 25/06/2015 
                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
           
          ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                       ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ    
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 

 

 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 :     Συµβατικά στοιχεία 
 
Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. ∆ιακήρυξη 
β. Το τιµολόγιο µελέτης 
γ. Η συγγραφή υ�οχρεώσεων 
δ. Τεχνική �εριγραφή – µελέτη 
 
Άρθρο 6:_ Παραλαβή εργασιών - Πληρωµές-Κρατήσεις 

 
Η �ληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά µε βάση της έκτασης �ου καθαρίζεται α�ό τον 

ανάδοχο   και θα βεβαιώνεται α�ό τον ε�ιβλέ�οντα της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 
Οι �ληρωµές θα γίνονται µετά α�ό την έκδοση του σχετικού εντάλµατος �ληρωµής. Η 

�ληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. Για τις �αρούσες εργασίες δεν �ροβλέ�εται 
γενικό όφελος και ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσίευσης και τις νόµιµες κρατήσεις και 
φόρους για τρίτους κ.λ.�. �ου ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
Άρθρο 7 : Σταθερότητα τιµής 

 
Η τιµή θα είναι σταθερή καθόλη 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 8: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου της 
συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ 
όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του 
συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας.  

 
Άρθρο 9 :     Υ�οχρεώσεις του αναδόχου 
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1. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά µε την εκτέλεσή της. Τις ηµέρες υψηλού 
κινδύνου ύστερα από ενηµέρωση της αναθέτουσας αρχής οφείλει να έχει σε 
επιφυλακή και ετοιµότητα τα µηχανήµατα που θα ζητηθούν. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

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

4.  
Άρθρο 10 :    Ε�ίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές �ου θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, ε�ιλύονται σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις 

        
                ∆ΡΑΜΑ, 25/06/2015                                                 ∆ΡΑΜΑ, 25/06/2015 

      Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

   ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                        
       

    ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                     ∆ΙΠΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
                                                      

 

                        

         ΕΡΓΑΣΙΑ :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ   

      ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ   
      ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ    
            ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ»  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ    
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ     
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ     

                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ        

 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται ο καθαρισµός  των παράνοµων χώρων απόρριψης 
απορριµµάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας µε χρήση µηχανηµάτων που αναφέρονται στον 
πίνακα Γ. 

Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής των παράνοµων χώρων απόρριψης απορριµµάτων 
και του είδους των απορριµµάτων, θα καθορίζεται από την διευθύνουσα υπηρεσία ή  ανάγκη 
διάστρωσης  και επικάλυψης τους µε αδρανές υλικό.  

Περιοχές στις οποίες κατά την σύνταξη της µελέτης έχουν εντοπιστέι παράνοµες 
χωµατερές είναι οι παρακάτω : 

 

1. ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ράµας 
2. ∆ηµοτική Κοινότητα Ξηροποτάµου 
3. ∆ηµοτική Κοινότητα Χωριστής 
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4. Τοπική Κοινότητα Καλλιφύτου 
5. Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού 
6. Τοπική Κοινότητα Κουδουνίων 
7. Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 
8. Τοπική Κοινότητα Μακρυπλαγίου 
9. Τοπική Κοινότητα Μαυροβάτου 
10. Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου 
11. Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 
12. Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάµου 
13. Τοπική Κοινότητα Νικοτσάρα 
14. Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου 
15. Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής 

 
� Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση των 
εργασιών της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2015, αποτελούµενη από 
τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Α1 ΚΟΥΡΟΥΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΗΛ/ΓΩΝ 

Α2 ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

Α3 ΜΟΣΧΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

•           ΨΗΦΙΖΕΙ  πίστωση 38.332,95 µε τον ΦΠΑ 23%, σε βάρος του  Κ.Α. 20.6262.08 
του προϋπολογισµού 

 
            Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ 
Α1 ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Π.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Α2 ΣΑΜΑΡΑ ΙΟΡ∆ΑΝΑ Π.Ε. ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 
Α3 ΚΑΡΓΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 
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