
 

 

 

 
                                                                                  
 

                                                                    Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      Δράμα, 19-04-2022  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      Αρ. πρ. 15546  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ     
Ταχ. Δ/νση :    Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                   Προς :  GEPALIFT IKE 
Πληροφορίες :  Μαυρίδης Δημήτριος                      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
Τηλέφωνο :    2521350664                                              ΒΙ.ΠΕ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
Ηλ. Ταχυδρομείο : dmavr@dimosdramas.gr                     e mail:  info@gepalift.com 
           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την 

υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή των δυο (2) υπόγειων συστημάτων αποκομιδής 

και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης» 

 
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση  της υπηρεσίας «Συντήρηση και 

επισκευή των δυο (2) υπόγειων συστημάτων αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης 

συμπίεσης»  σύμφωνα με την συνημμένη 04/2022 Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.   

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.838,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και   6.000,00 € 

(με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6265.01  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 

των δυο (2) υπόγειων συστημάτων αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης 

συμπίεσης»   των οικονομικών ετών 2022 (4.000,00 €) και 2023 (2.000,00 €) σύμφωνα με 

την υπ΄ αρ. 14639/12-04-2022 (ΑΔΑ : 6ΕΚ8Ω9Μ-ΞΒΝ) απόφαση πολυετούς δαπάνης . 

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι τις 

29-04-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας,  1ος 

όροφος, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου,  

 

Επί του φακέλου θα αναγράφονται: 

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 

Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 2ος όροφος γρ. 212 

Προσφορά για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή των δυο (2) υπόγειων 

συστημάτων αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης»   
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Εντός του φακέλου πέραν της οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να εσωκλείονται τα 

παρακάτω: 

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. 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους . 

2) Πιστοποιητικό κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ), 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 τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. 

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό 

Ισχύουσας Εκπροσώπησης. 

4) 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) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν 

εισφορές είναι οι ακόλουθοι:  

………………..…………………………………………………………………………………

………………………… 

 (Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους 

οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές). 

γ) 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 στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της 

περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και 



 

 

 

Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

δ) 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). 

ε) Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

για την αθέτηση των υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

στ) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της παρούσας πρόσκλησης.  

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται καθημερινά στο τηλ. 2521350664 της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας, από τον κ. Μαυρίδη Δημήτριο.  

 

 

Ο   Αντιδήμαρχος Δράμας 
                                                      Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 
 

Εφραιμίδης  Ιωάννης 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Δράμα, 19-04-2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                   
Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ρ Α Μ Α Σ                                                          Αριθμός μελέτης 4 / 2022  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ     
Ταχ.Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 
66133 - Δράμα   
Πληροφορίες: Δ. Μαυρίδης 
Τηλ:  2521350664 
e-mail:dmavr@dimosdramas.gr     
 

 
 
 

TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την τακτική ετήσια συντήρηση και τις τυχόν 
επισκευές που θα απαιτηθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των  δυο (2) υπόγειων 
συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης που έχουν τοποθετηθεί στο 
κέντρο της πόλης ( στην βόρεια πλευρά της πλατείας Ελευθερίας και στο πεζοδρόμιο της 
οδού Εθνικής Αμύνης απέναντι από την πλατεία). 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος συντηρητής της κατασκευάστριας 

εταιρείας των εν λόγω ή κάτοχος εμπειρίας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής 
όμοιων συστημάτων.  

 
Τα δυο (2)  υπόγεια συστήματα βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης θα 

συντηρούνται επιμελώς μία φορά το έτος (τακτική συντήρηση), σε καθορισμένες από την 
διευθύνουσα υπηρεσία  ημερομηνίες. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα αποστέλλει 
συνεργείο τεχνικών με την ανάλογη εξειδίκευση ώστε η ολοκλήρωση των εργασιών κάθε 
συστήματος να ολοκληρώνεται εντός της ημέρας και να είναι διαθέσιμα για χρήση άμεσα.  

 
Α) Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την τακτική συντήρηση του κάθε 

υπόγειου συστήματος βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης είναι οι εξής:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 Έλεγχος και ρυθμίσεις ηλεκτρονικού συστήματος 

2 Έλεγχος και ρυθμίσεις υδραυλικού συστήματος 

3 Έλεγχος διαρροών ελαίου 

4 Λίπανση σημείων τριβής 

5 Έλεγχος και ρυθμίσεις πρεσσών συμπίεσης 

6 Έλεγχος και ρυθμίσεις μαχαιριών φραγής  

7 Έλεγχος και ρυθμίσεις στομίων ρίψης 

8 Έλεγχος αγωγών  

  

mailto:dmavr@dimosdramas.gr


 

 

 

9 Έλεγχος κεντρικού χειριστηρίου  

10 Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας 

11 Έλεγχος συστήματος ανύψωσης 

12 Έλεγχος σημείων ολίσθησης  

13 Έλεγχος συγκολλήσεων και αξόνων 

14 Καθαρισμός στομίων ρίψης 

15 Καθαρισμός πρεσσών συμπίεσης 

16 Καθαρισμός δαπέδου εξωτερικού περιβλήματος 

17 Καθαρισμός κεντρικού σώματος 

 
 Για την επισκευή των τυχόν βλαβών των συστημάτων θα αποστέλλεται  στα σημεία 
τοποθέτησής τους συνεργείο του αναδόχου με δικές του δαπάνες  . Η επισκευή του 
συστήματος βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση του αναδόχου. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων 

Αστυνομικές Διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη 
που θα συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση 
σχέση με την εκτέλεση των εργασιών. 
 
      Β) Πίνακας ανταλλακτικών και το κόστος τοποθέτησης με την μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφάνισης τους σε εργασίες επισκευών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης 
συμπίεσης.  



 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
€  

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΩΡΑ 

30 €  

     

1 Επαγωγικός διακόπτης Φ18 125120 320,00 6 

2 Επαγωγικός διακόπτης Φ30 125128 350,00 6 

3 Γραμμικός οδηγός  125300 1100,00 15 

4 Solid state (ρελέ) 125309 350,00 4 

5 Κάρτα ADHV 125406 1250,00 6 

6 Κάρτα ήχου 125408 800,00 4 

7 PLC 125411 2800,00 10 

8 Λαμπτήρας LED 125412 90,00 3 

9 Υπέρηχο ραντάρ 125426 1100,00 6 

10 Βαλβίδα φρένου  126336 250,00 4 

11 Ρυθμιστής πίεσης 128456 380,00 4 

12 Μαρκούτσι ροής ελαίου 128556 30,00/m 6 

13 Μεταλλικό σωλήνα ροής ελαίου 128596 30,00/m 8 

14 Υδραυλικό έμβολο στομίου ρίψης 110056 800,00 10 

15 Υδραυλικό έμβολο κίνησης πρέσσας 110057 1100,00 20 

16 Υδραυλικός οδηγός κίνησης 
πρέσσας 

110060 900,00 20 

17 Υδραυλικό έμβολο φραγής πρέσσας 110063 1100,00 17 

18 Υδραυλικό έμβολο αντιστάθμισης 
φορτίου 

110065 1200,00 15 

19 Υδραυλικό έμβολο συστήματος 
ανύψωσης 

110085 1200,00 20 

20 Κάδος απορριμμάτων 100036 450,00 3 

21 Ανοξείδωτο στόμιο κυκλικής μορφής 118025 1.800,00 15 

22 Ανοξείδωτο στόμιο 
παραληλλογράμμου μορφής 

118026 1.900,00 15 

23 Ανοξείδωτο καπάκι στομίου κυκλικής 
μορφής 

118027 600,00 4 

24 Ανοξείδωτο καπάκι στομίου 
παραληλλογράμμου μορφής 

118028 700,00 4 

25 Κάτω βάση χιαστής ανύψωσης 134220 1.600,00 20 

26 Εσωτερική χιαστή ανύψωσης 134221 1.500,00 20 

27 Εξωτερική χιαστή ανύψωσης 134222 1.400,00 20 

28 Ηλεκτρονικό ανοξείδωτο ποδοπετάλ 134885 400,00 6 

29 Φορείο πρέσσας επάνω μέρος 123055 2.300,00 20 

30 Φορείο πρέσσας κάτω μέρος 123056 2.100,00 15 

31 Λάμα φραγής πρέσσας  136001 400,00 15 

32 Αντιστάθμιση φορτίου 138056 600,00 15 

33 Υδραυλικό-ηλεκτρικό κεντρικό 
χειριστήριο 

128554 2.200,00 15 

34 Ηλεκτρικός κεντρικός κινητήρας 124003 500,00 6 

35 Πυκνωτής 125206 60,00 3 

36 Υδραυλικός κινητήρας 124005 450,00 6 

37 Σήμανση μηχανημάτων 120006 100,00/σετ 4 

38 Κόστος εργασιών διαφόρων 
επισκευών  

ανά ώρα 30,00  



 

 

 

*στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
 Στην παραπάνω περιγραφή έγινε προσπάθεια να περιληφθούν τα εξαρτήματα & 
ανταλλακτικά μέρη των συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης της 
κατασκευάστριας εταιρείας GEPA LIFT, που πιθανόν να χρήζουν επισκευής ή 
αντικατάστασης καθώς και το ενδεικτικό κόστος αυτών.  
 Το είδος των προς προμήθεια ανταλλακτικών θα εξαρτάται κατά περίπτωση από το 
είδος της βλάβης. 
 Αν προκύψει βλάβη που δεν αναφέρεται ρητά ή απαιτηθούν ανταλλακτικά εκτός της 
περιλαμβανόμενης λίστας, ο ανάδοχος θα υποβάλλει Τεχνική Έκθεση κοστολογημένη με τις 
επίσημες τιμές της αντιπροσωπίας και μετά την έγκριση της από τον Προϊστάμενο  της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  θα προβαίνει στην επισκευή αυτής. 

                                                                       
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
τεμ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 
 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 

Κόστος εργασίας 
τακτικής 

συντήρησης των 
υπόγειων 

συστημάτων 

2 1.200,00 2.400,00 

2 

Κόστος 
ανταλλακτικών - 

εξαρτημάτων των 
υπόγειων 

συστημάτων 

Ανά 
περίπτωση 

βλάβης 

Ανά 
περίπτωση 
βλάβης από 
τον πίνακα 

(Β) 

1.638,71 

3 

Κόστος εργασιών 
επισκευής των 

υπόγειων 
συστημάτων 

Ανά 
περίπτωση 

βλάβης 

Ανά 
περίπτωση 
βλάβης από 
τον πίνακα 

(Β) 

800,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 4.838.71 

   Φ.Π.Α. 24%: 1.161,29 

   ΣΥΝΟΛΟ: 6.000,00 

 
               

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 
 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.   ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αρ. Μελέτης : 4/2022 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                   
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
Πληροφορίες : Μαυρίδης Δημήτριος 
Τηλέφωνο : 2521350664 
Emai l: dmavr@dimosdramas.gr                         
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ..............................................................................................
. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
....................................................................................................................
. 
ΦΑΞ............................................................................................................
. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
τεμ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 
 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. 1 

Κόστος εργασίας 
τακτικής 

συντήρησης των 
υπόγειων 

συστημάτων 

2   

2. 2 

Κόστος 
ανταλλακτικών - 

εξαρτημάτων των 
υπόγειων 

συστημάτων 

Ανά 
περίπτωση 

βλάβης 

Ανά 
περίπτωση 
βλάβης από 
τον πίνακα 

(Β) 

 

3. 3 

Κόστος εργασιών 
επισκευής των 

υπόγειων 
συστημάτων 

Ανά 
περίπτωση 

βλάβης 

Ανά 
περίπτωση 
βλάβης από 
τον πίνακα 

(Β) 

 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  

   Φ.Π.Α. 24%:  

   ΣΥΝΟΛΟ:  

 
               

     Ο / Η      ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 
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