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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης   
της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων», σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην αρ. 5/2020 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου.  
Αναλυτικότερα  στη συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνονται: 

 Ο θρυμματισμός με αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο μηχάνημα θρυμματισμού στο χώρο 
παραγωγής τους, όλων των προϊόντων κλαδέματος και κοπής  που προκύπτουν κατά τις εργασίες 
κλαδέματος και περιποίησης κόμης δένδρων και θάμνων, καθώς και υλοτομίας, τόσο από τους 
εργάτες πρασίνου του δήμου όσο  και από τα συνεργεία του αναδόχου της εργασίας συντήρησης 
των κήπων και των πάρκων και εν γένει των χώρων πρασίνου του δήμου. Το μηχάνημα 
θρυμματισμού θα ανήκει στον εργολάβο και θα λειτουργεί με δική του ευθύνη και προσωπικό. 

 Ο θρυμματισμός σε ιδιόκτητο χώρο του αναδόχου  εργολάβου, όπου θα εγκαταστήσει το μηχάνημα 
θρυμματισμού, όλων των παραγόμενων προϊόντων κλαδέματος και κοπής των δημοτών. Τα 
παραπάνω προϊόντα  συλλέγονται  και μεταφέρονται με ευθύνη του δήμου στον χώρο του αναδόχου 
εργολάβου.   Το μηχάνημα θρυμματισμού θα ανήκει στον εργολάβο και θα λειτουργεί με  δική του 
ευθύνη και προσωπικό. 

 Η μεταφορά του παραγόμενου θρύμματος στο χώρο του κοινωνικού λαχανόκηπου του Δήμου  όπου 
θα χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό υλικό με ευθύνη του αναδόχου εργολάβου. 

 
Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 16128,00 ευρώ  χωρίς το ΦΠΑ και 19998,72 € 
με το ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει πίστωση του Κ.Α 35.6262.01 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2020, όπως προκύπτει από τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αρ. 5/2020 μελέτης που 
ακολουθεί: 
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Η εργασία θα εκτελεστεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-12-2020. 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 17370/17-7-2020 (ΑΔΑ 
ΩΚΗΗΩ9Μ-ΔΦ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό έκθεσης 1047. 
 
Καλούνται οι   ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  που δραστηριοποιούνται σε εργασίες όμοιες με την προς 
ανάθεση να  υποβάλουν  την  προσφορά  τους  μέχρι την Τρίτη    28/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ., σε 
σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο (courier) με συνημμένη αίτηση, στο Πρωτόκολλο του 
Δήμου Δράμας (Ταχ. Δ/νση  Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Τ.Κ. 66133 1ος όροφος γρ.103).  
Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες. 
Μετά τη συγκεκριμένη ώρα θα ακολουθήσει άνοιγμα των προσφορών. Κριτήριο ανάθεσης είναι η 
οικονομικότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά: 
 

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς:  Δήμο Δράμας, Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου 

Προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων 
και θάμνων», 

 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς  
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016. 
 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της αρ. 5/2020 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου 

και αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα 
 η συμμετοχή τους δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του N.4412/2016 
 πληρούν το κριτήριο καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την 

υπό ανάθεση εργασία 
 πληρούν το κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

εργασίας, όπως περιγράφεται στο τεύχος της αριθμ. 5/2020 μελέτης  δηλαδή   τη δυνατότητα 
διάθεσης ή κατοχής  αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου μηχανήματος θρυμματισμού που δύναται, 
όπως προκύπτει από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, να θρυμματίσει κλαδιά διαμέτρου μέχρι 20 
εκατοστών.  

 
Στον οικονομικό φορέα ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (προσωρινός ανάδοχος), θα σταλεί ειδική πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 103 
του Ν. 4412/2016, προκειμένου να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία επιβάλλονται επί 
ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα) του ίδιου νόμου, τα οποία είναι: 
 

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ 
ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)  το οποίο θα καλύπτει και το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς . Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ  κατά το χρόνο της σύναψής 
σύμβασης, τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα. Σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

 



2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα 
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, οι οποίες θα 
καλύπτουν  και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημέρωση δεν 
είναι σε ισχύ το χρονικό διάστημα της πρόσκλησης, τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να 
προσκομίσει και δεύτερη ασφαλιστική ενημερότητα που θα είναι σε ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της.  
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ )προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

4) Για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης  επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την υπό 

ανάθεση εργασία  ο οικονομικός φορέας κατά περίπτωση προσκομίζει: 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.  

 Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της 
παρούσας σύμβασης, απαιτείται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με την προσκόμιση 
βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών , βεβαίωσης αρμόδιας φορολογικής 
αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων και υπεύθυνης  δήλωσης 
στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

5) Για τη μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ο οικονομικός φορέας προσκομίζει, εκτύπωση 

της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet στην οποία θα είναι  
εμφανή η ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη από την ημερομηνία 
της παρούσας πρόσκλησης 



 

6) Για την απόδειξη πλήρωσης του κριτηρίου της τεχνικής επαγγελματικής ικανότητας  προσκομίζουν άδεια 

κυκλοφορίας αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου μηχανήματος θρυμματισμού και τεχνικό φυλλάδιο από 
το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές  

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα η υποχρέωση της περίπτωση β’ στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ)  Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό  
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019) 
 
 

Η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης  θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 

 
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τους όρους της πρόσκλησης δίνονται στο τηλ. 
2521350626 καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την κα. Σαμαρά Ιορδάνα. 
 

 

 
 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο αντιδήμαρχος της Δ/νση Περ/ντος & 
Πρασίνου 

 
 
 
 

Μουρβετίδης Μιχαήλ 

        

 

 Συνημμένα: 1) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
                       2) Η αριθμ. 5/2020 μελέτη 
 

 


