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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    Δράμα  11-05-2022
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Ταχ. Δ/νση:  Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                  Προς:  κάθε οικονομικό φορέα
Πληροφορίες:  Αδαμαντίδης Γεώργιος                                                           
Τηλέφωνο:  25213506701                                                                             
Ηλ. Ταχυδρομείο: gadam@dimosdramas.gr                                                      
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Καθαρισμός 
κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων»

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της υπηρεσίας '' 
Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων 
σύμφωνα με την συνημμένη 06/2022 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και   24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) και η 
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6262.12  με τίτλο “ Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης 
απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων ” του οικονομικού έτους 2022.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Παρακαλούμε Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους (σφραγισμένη), καθώς 
και τα δικαιολογητικά συμμετοχής για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00, 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 «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων 
και ογκωδών αντικειμένων»

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.

mailto:gadam@dimosdramas.gr




Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 627b8a405848d59c451655b3 στις 11/05/22 13:10

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

4) -   Φωτοτυπία της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας των οχημάτων - μηχανημάτων.
       -   Φωτοτυπία της άδειας χειριστού ΜΕ αντίστοιχης κατηγορίας.
       -   Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου όλων των οχημάτων - μηχανημάτων
       -   Φωτοτυπία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας όπου απαιτείται
5) 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. 

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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πληροφορίες : Αδαμαντίδης Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2521350701
email: gadam@dimosdramas.gr
Αρ. μελέτης 6/2022

ΔΡΑΜΑ  ΜΑΪΟΣ 2022

Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης

απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

ενδεικτικού προϋπολογισού  20.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
και   24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)

 

ΚΑ προϋπολογισμού 20.6262.12 (25.000€)
    

CPV : 45112350 Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων

mailto:gadam@dimosdramas.gr
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με την παρούσα Τεχνική Μελέτη ο Δήμος Δράμας προβλέπεται η εργασία καθαρισμού 

κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων του δήμου 

Δράμας, σύμφωνα με τα γραπτά αιτήματα των προέδρων των Κοινοτήτων, στους οποίους παράνομα 

έχουν αποτεθεί απορρίμματα  και ογκώδη αντικείμενα, σε βάρος του ΚΑ 20.6262.12.

Ο Δήμος θα προβεί στην παραπάνω ανάθεση υπηρεσίας καθώς αδυνατεί να ανταπεξέλθει 

στις ανάγκες καθαρισμού των χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων διότι δεν διαθέτει τον 

απαραίτητο εξοπλισμό (διάφορα μηχανήματα έργου, φορτηγά, πλατφόρμες μεταφοράς μηχανημάτων 

κλπ), ούτε το ειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες χειριστού μηχανήματος έργου.

Η προς ανάθεση εργασία αφορά την αντιμετώπιση των εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου παράνομων απορρίψεων απορριμμάτων σε κοινόχρηστες εκτάσεις. Τα εν λόγω απορρίμματα 

αποτελούνται κυρίως από διάφορα ογκώδη αντικείμενα, όπως μπάζα, υφάσματα, υλικά 

κατεδαφίσεων και εν γένει εύφλεκτα υλικά που αποτελούν εστία ρύπανσης του περιβάλλοντος και 

εκδήλωσης πυρκαγιών.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο με χρήση κατάλληλων 

μηχανημάτων έργου ικανών να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που πρέπει να καθαριστεί και του είδους των 

απορριμμάτων θα καθορίζεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ή εργασία διάστρωσης ή/και 

επικάλυψης τους με αδρανές υλικό. Εάν απαιτηθεί  μεταφορά  σε χώρους ΑΕΕΚ, αυτή θα 

πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να κατέχουν επί ποινή αποκλεισμού :

α) ένα μηχάνημα τύπου προωθητήρα γαιών (μπουλντόζα) τύπου CATERPILLAR D6 ή ανάλογου 

160HP και άνω ικανό να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των υπηρεσιών που θα παράσχει ο ανάδοχος, 

με όλα τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις για την χρήση του, όπως ασφάλιση, άδεια 

κυκλοφορίας κ.α.
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β) φορτηγό δημοσίας χρήσης ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων και άνω για την μεταφορά ογκωδών 

αντικειμένων σε εταιρείες διαχείρισης των απορριμμάτων -  ογκωδών υλικών, με όλα τα απαιτούμενα 

από τις κείμενες διατάξεις για την χρήση του, όπως ασφάλιση, άδεια κυκλοφορίας κ.α.

γ) Πλατφόρμα μεταφοράς μηχανημάτων έργου, με όλα τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις για 

την χρήση του, όπως ασφάλιση, άδεια κυκλοφορίας κ.α.

δ) Το κατάλληλο απασχολούμενο προσωπικό (χειριστή μηχανημάτων έργου, οδηγό, κλπ)

Ο χειρισμός μηχανημάτων έργου θα γίνεται από χειριστές - οδηγούς που έχουν το δικαίωμα χρήσης 

του (δηλαδή η άδεια χειριστή τους θα καλύπτει τις προδιαγραφές του μηχανήματος που θα 

χειρίζονται).

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του, την 

επίβλεψη των εργασιών, καθώς και για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους 

του. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η υγεία και  

η ασφάλεια των εργαζομένων του, των εργαζομένων του Δήμου και των τρίτων.

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση οιασδήποτε εργασίας σε υπεργολάβους. 

Οι δικαιούμενοι υποβολής προσφοράς πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά (εκτός των 

δικαιολογητικών συμμετοχής):

1.  Φωτοτυπία της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας των οχημάτων - μηχανημάτων.

2.  Φωτοτυπία της άδειας χειριστού ΜΕ αντίστοιχης κατηγορίας.

3.  Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου όλων των οχημάτων - μηχανημάτων

4.  Φωτοτυπία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας όπου απαιτείται

                         

Κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. Σε  περίπτωση που περισσότεροι του ενός οικονομικοί φορείς έχουν προσφέρει την 

ίδια ακριβώς χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.

 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

       Ως προς τον καθορισμό   της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  με εκτίμηση του ημερησίου 

τιμήματος (500 ευρώ ημερησίως),    ελήφθησαν υπόψη, τόσο οι βασικές τιμές του κόστους των 

μηχανημάτων και των ημερομισθίων του προσωπικού, όσο και αντίστοιχες διαμορφούμενες στην 

αγορά. Ειδικά συνεκτιμήθηκαν  δελτία ανάλυσης τιμών του Υπουργείου (ΓΓΔΕ) για προωθητήρα 

γαιών, φορτηγό, πλατφόρμα μεταφοράς μηχανημάτων, προσωπικό, μεταφορά υλικών κλπ, το κόστος 

των οποίων ανά ημέρα αθροιζόμενο προκύπτει πολλαπλάσιο του καθορισθέντος (500 ευρώ). Η 

μείωση αυτή προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στην αγορά σε συνδυασμό με το ότι σε 

μελέτες εργασιών δεν επιβάλλεται πιστή τήρηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων.
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Στην τιμή μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα 

κάτωθι:

1. Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ. πλην 

του Φ.Π.Α. 

2. Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 

τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 

των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις.

3. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων 

αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης κλπ., του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού, 

εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, οδηγών και 

χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που 

απασχολείται για την εκτέλεση των εργασιών, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

4. Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου για την εκτέλεση της σύμβασης 

προσωπικού .

5. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλισης μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων 

κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στο «Γενική - Ειδική Υποχρέωση Αναδόχου» και στους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

6. Οι δαπάνες, λήψης των απαιτούμενων και πρόσθετων προστατευτικών μέτρων,  οι δαπάνες 

για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης της σύμβασης 

και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ..

7. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου 

εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα 

μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η 

επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται 

η χρήση τους), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η 

απομάκρυνση τους μαζί με την τυχόν απαιτουμένη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 

μετακινήσεις, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα απαιτούμενα καύσιμα, 

λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.

8. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,(όπως  τη σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του χώρου εκτέλεσης 
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των εργασιών κλπ.), καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση τους μετά την περαίωση των 

εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

9. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά (επί υφισταμένων κατασκευών, στοιχείων της οδού κλπ.) κατά 

την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών 

μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε αμέλεια, 

απρονοησία, σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών 

διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

10. Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία 

των μηχανημάτων, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων προς τούτο υλικών - αναλώσιμων 

και μη - καυσίμων, λιπαντικών, των προβλεπόμενων στοιχείων εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ.

11.        Η τυχόν μεταφορά σε χώρους ΑΕΕΚ και το κόστος διαχείρισης.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 (με τιμές ΓΓΔΕ γ’ τρίμηνο 2012)

Περιγραφή μηχανήματος
Μονάδα

Μέτρησης
(τεμ., άτομα)

Τιμή
(ημερομίσθιο)

Προωθητής γαιών (μπουλντόζα) 
τύπου CATERPILLAR D6 ή ανάλογου 
160HP και άνω 

1 380,18 €

Χειριστής βαριού μηχανήματος 1 122,75 €
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου 
φορτίου 17 τόννων και άνω

1 239,03 €

Οδηγός αυτοκινήτου 1 86,40 €
Πλατφόρμα μεταφοράς μηχανημάτων 1 115,12 €
Εργάτης ανειδίκευτος 1 62,99 €
Γενικά έξοδα (ΑΕΚΚ) 50,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.056,47 €

Ημερήσιο κόστος        1.056,47 >> 500,00
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 

Α/ Α
       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΗΜΕΡΕΣ)  

                                             

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
                                  

(€) 

   

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1.
Καθαρισμός 
κοινόχρηστων χώρων 
παράνομης απόρριψης
απορριμμάτων και 
ογκωδών αντικειμένων

40

        

500,00 €

  

20.000,00 

ΦΠΑ 24%   4.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ με  
ΦΠΑ

   
  24.800,00 €

                                                                                
 
                                             ΔΡΑΜΑ  ΜΑΪΟΣ 2022

      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με α΄ Β
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο  

• Η εκτέλεση της εργασίας καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης 

απορριμμάτων και ογκωδών σε βάρος του ΚΑ 20.6262.12.,   όπως αυτές αναλυτικά στην 

τεχνική περιγραφή αναφέρονται.  

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

• Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως   προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της 

παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

•  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

• Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η Τεχνική περιγραφή  

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

   
     Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της και λήγει  την 31-12-

2022.                                                                                                                           

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου

   Ο ανάδοχος υποχρεούται:

• να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τα απαιτούμενα μηχανήματα  

• να λαμβάνει μέτρα προστασίας του προσωπικού, των περιοίκων και των διερχομένων, πέραν 

της σωματικής τους ασφάλειας και από σκόνη, θόρυβο  κλπ.
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• Να τηρεί επακριβώς τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή

 
 
 Άρθρο 6ο :     Αναθεώρηση τιμών 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

        
Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ο ανάδοχος θα αμείβεται τμηματικά, μετά από 

βεβαίωση των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά περίπτωση.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η αμοιβή 

δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη.

Άρθρο 8ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που πιθανόν να  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής αρμόδια είναι τα δικαστήρια 

της Δράμας.-

                                                                                 ΔΡΑΜΑ  ΜΑΪΟΣ 2022
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με α΄ Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                        
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Πληροφορίες : Αδαμαντίδης Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2521350701
email: gadam@dimosdramas.gr        
Αρ. Μελέτης: 6/2022                           

               
                          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                          για την υπηρεσία
          Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης

 απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ   ..............................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  .........................................................................................
Email  ………………………………………………………………………………………..……
ΦΑΞ   .................................................................................................................................

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΗΜΕΡΕΣ)  
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

(€)
ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1.

Καθαρισμός κοινόχρηστων 
χώρων παράνομης απόρριψης 

απορριμμάτων και ογκωδών 
αντικειμένων 

4

40 …….……… ..............  €

ΦΠΑ 24% ...............€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΦΠΑ .............  €

Δράμα   ……………./2022

Ο / Η      ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 
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                                                                            (Σφραγίδα – Υπογραφή)
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