Δράμα 28/09/2015
Αριθμ. Πρωτ: 42220
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Aριθμ. Μελέτης: 8/2015

Εργασία: «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση
περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή
περίοδο Νοέμβριος 2015 – Aπρίλιος 2016»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1) Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την
παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές μεταβατικές
ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας.
2) Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων
Ν.3463/2006».
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 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».
4) Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
5) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα
& ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
6) Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014)
7) Tις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) όπως συμπληρώθηκαν
με το αριθμ. πρωτ. 3699/10-09-2014 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014
(Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών
και έργων»
8) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας του Κ.Α. 35.6262.14
με εγγεγραμμένη για το οικ. έτος 2015 πίστωση δαπάνης 20920,11 € και το υπόλοιπο
ποσό της δαπάνης (ήτοι 19030,29 €) στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016.
9) Την αριθμ.438/2015 (AΔΑ ΩΤΖΤΩ9Μ-Υ4Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
έγκρισης ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εκχιονισμός και αποπαγοποίηση περιοχής
Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016» με τη διαδικασία
του πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού
10) Την 330/2015 (ΑΔΑ 6Γ72Ω9Μ-2ΒΣ) ορθή επανάληψη Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
πρόχειρο δημόσιο
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση των υπηρεσιών του παρακάτω
πίνακα:
Περιγραφή εργασίας:
«Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής
Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο

CPV
90620000-9,
90630000-2
1

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
32.480,00€

Νοέμβριος 2015 – Aπρίλιος 2016»
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα
Δράμας (Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου -2ος όροφος – γραφείο 209) σε ημέρα και ώρα που θα
καθορισθεί με την περίληψη της διακήρυξης, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισμών για την ανάθεση εργασιών, που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμό 6/2015 (AΔΑ
Ω3ΖΡΩ9Μ-ΙΣΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή προσφορών αναφέρονται στο άρθρο
9 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2ο Τεύχη Δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά
σειρά ισχύος είναι:
α. Η παρούσα διακήρυξη
β. Το τιμολόγιο μελέτης
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Η τεχνική περιγραφή – έκθεση
ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός εργασίας
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
39.950,40 ευρώ με το ΦΠΑ (23%) και περιλαμβάνει τις εργασίες που αναλυτικά
αναφέρονται στην αριθμ. 8/2015 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου και τη
συγγραφή υποχρεώσεων (παράρτημα Α), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας .
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Δράμας και η συνολική δαπάνη
θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6262.14 με εγγεγραμμένη για το οικ. έτος 2015 πίστωση δαπάνης
20920,11 € και το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης (ήτοι 19030,29 €) στον προϋπολογισμό του
οικ. έτους 2016. Επειδή το ποσό δαπάνης για κάθε έτος ξεχωριστά αποτελεί εκτίμηση
και δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια διότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις
καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, για το λόγο αυτό υπάρχει η δυνατότητα
μεταφοράς όλου ή μέρους του ποσού δαπάνης του ΚΑ 35.6262.14 του έτους 2015, στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
ΑΡΘΡΟ 4ο Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή
Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, που
αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, μπορούν να διαθέσουν τα απαιτούμενα μηχανήματα και
έχουν εμπειρία σε εργασίες χειμερινής συντήρησης οδικού δικτύου,
όπως αυτές
αναπτύσσονται στο τεύχος της αριθμ. 8/2015 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου.
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:
 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών
προς το Δημόσιο.
 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή
Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με
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τις παραπάνω κυρώσεις
ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν με ποινή
αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (πρωτότυπη), για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το
Φ.Π.Α..
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 43, παρ.1 του ΠΔ 60/07. (Στην
περίπτωση νομικών προσώπων απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην
παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 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.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού, της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
Για τα φυσικά πρόσωπα,
- δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία..
Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
- δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
- 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).
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας,
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας 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,
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό
ειδική εκκαθάριση.
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- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης,
ασφαλισμένου προσωπικού και εργοδότη) κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελματικού), µε το
οποίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται µε το αντικείμενο της
υπό ανάθεσης σύμβασης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ο διαγωνιζόμενος ότι δύναται να διαθέσει
και να έχει σε ετοιμότητα κατ΄ ελάχιστον τουλάχιστον δύο πολυμηχανήματα τύπου
UNIMOG με εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα για τις ανάγκες εκχιονισμού των
δρόμων των κοινοτήτων και της πόλης της Δράμας που έχουν μικρό πλάτος
οδοστρώματος, και έναν ισοπεδωτήρα (γκρέιντερ). Επιπλέον σε περίπτωση σοβαρής
βλάβης κάποιου μηχανήματος δύναται αυτό να αντικατασταθεί με άλλο που θα
διαθέτει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου και ότι η
προσφορά του ισχύει για διάστημα 90 ημερών.
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη χρήσης των μηχανημάτων έργου
που θα χρησιμοποιηθούν ιδιωτικών και μισθωμένων.
10.
Υπεύθυνη δήλωση ότι οι οδηγοί - χειριστές των μηχανημάτων έργου έχουν
την απαραίτητη κατά το νόμο άδεια χειριστή
11.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Α.Ε., τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου.
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12.
Σε περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), υπεύθυνη δήλωση
(θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των μελών της), στην οποία θα
αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για τη συγκεκριμένη εργασία θα
λάβουν ορισμένη νομική μορφή
13.
Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά την κείμενη νομοθεσία, εφόσον οι
διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα εκδιδόμενα πιστοποιητικά δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, είναι δυνατό να αντικατασταθεί, για τα
σημεία που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω πιστοποιητικά, από Ένορκη Δήλωση που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
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.
δεκτά από την επιτροπή διαγωνισμού γίνονται δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά, κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου, υποβάλλονται είτε πρωτότυπα, είτε
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων τους, σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) όπως
συμπληρώθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 3699/10-09-2014 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014
(Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και
έργων».
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 γλώσσα,
θα είναι επισήμως μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 6ο Προσφερόμενη τιμή
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις
και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της διακήρυξης. Η τιμή
της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή
της εργασίας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο
υπάγεται η εργασία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους ενενήντα (90) ημέρες από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία,
πριν από τη λήξη της κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και θα έχει ισχύ
επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κατατίθεται υπό
μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα
ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Η ημερομηνία έκδοσης
Ο εκδότης
Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος
Δράμας)
Ο αριθμός της εγγύησης
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση
Η σχετική διακήρυξη (αριθμ. πρωτ. διακήρυξης) και η ημερομηνία του
διαγωνισμού
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 120 ημέρες).
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί
το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.

Συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων.
Συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
αυτοπροσώπως, υποδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας για την
ταυτοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, το φάκελο προσφοράς τους, σφραγισμένο
επί ποινή αποκλεισμού, την καθορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής. Πέραν της καθορισμένης ώρας καμιά προσφορά δε θα γίνει δεκτή.
Οι προσφορές
υποβάλλονται σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον
επιχειρηματία, σε περίπτωση κοινοπραξίας από όλους τους κοινοπρακτούντες ή από νόμιμο
εκπρόσωπό τους (ένας από τους κοινοπρακτούντες οριζόμενος με συμβολαιογραφικό
έγγραφο) και σε περίπτωση εταιρείας από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)
γ) Ο τίτλος της δημοπρατούμενης εργασίας και ο αριθμός της διακήρυξης
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε)Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, e-mail) .
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία ως εξής. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και
η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται στην επιτροπή
διαγωνισμού σφραγισμένος
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου και θα περιέχει συμπληρωμένο, το σφραγισμένο από την Υπηρεσία, έντυπο
οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας.
Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να είναι
υπογεγραμμένη και να αναγράφει αριθμητικά και ολογράφως το συνολικό ενιαίο ακέραιο
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης της
εργασίας (ποσό με το ΦΠΑ). Η Οικονομική Προσφορά θα είναι συνταγμένη στην ελληνική
γλώσσα και σύμφωνα µε το υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία. Η οικονομική
προσφορά υπογράφεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους
τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών υπογράφονται από όλους τους κοινοπρακτούντες.
Προσφορές που έχουν συνταχθεί µε διαφορετικό τρόπο από το υπόδειγμα της Υπηρεσίας ή
δε φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα του Δήμου θα απορρίπτονται, καθιστώντας το σύνολο
της προσφοράς του διαγωνιζόμενου απαράδεκτη.
Συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς υπάρχει στο τέλος της παρούσας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΑΡΘΡΟ 9ο

Επισημαίνεται ότι :
α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες απουσιάζει η υπογραφή του
υποψηφίου ή δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς.
β) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
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αριθμητικής,
γ) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες το αναγραφόμενο ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθμός.
δ)Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι ευκρινώς γραμμένη, χωρίς σβησίματα. Δεν ισχύει
η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 10ο Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
1. Παραλαβή προσφορών
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας
επιτροπή, που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που θα
οριστεί στην περίληψη της διακήρυξης.
Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο
οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της,
εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.
Όταν παρέλθει αυτή η ώρα , κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή
ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται
χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
2. Έλεγχος δικαιολογητικών
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση
και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά
επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά
περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της
διακήρυξης.
Ο φάκελος που περιέχει την « ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον ανοικτό
φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν
που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι
παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική.
Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων
και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. Κατόπιν η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο
πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς
και τους λόγους αποκλεισμού τους.
Στη συνέχεια μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, καλούνται
οι διαγωνιζόμενοι σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, εκτός αν όλοι οι συμμετέχοντες με υπεύθυνη δήλωσή τους δηλώσουν ότι δε θα
προχωρήσουν σε υποβολή ένστασης, οπότε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται
την ίδια ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Αποσφράγιση των Προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται
κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
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4. Ανακήρυξη αναδόχου – Κατακύρωση
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, με την υποβολή ενιαίου
ακέραιου θετικού ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή
γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται
ο ΦΠΑ, καθώς και αντίγραφα των αδειών των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει, των
αποδείξεων καταβολής των τελών χρήσης και των αδειών των χειριστών των μηχανημάτων.
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 τροποποιηθεί σε σχέση με τα στοιχεία που
αναφέρονται στη διακήρυξη.
Η σύμβαση συνάπτεται για το πραγματικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας, όπως
προκύπτει από την τιμή της προσφοράς του μειοδότη κατά τη δημοπρασία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα
στην καθορισμένη προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης κηρύσσεται
έκπτωτος, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, υποκείμενης σε έλεγχο
νομιμότητας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η εγγύηση που έχει
καταβάλει, εκπίπτει εις όφελος του εργοδότου δήμου λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και
επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός διατηρουμένου του δικαιώματος αποκαταστάσεως
οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του δήμου από την επανάληψη αυτή σε βάρος του αρνηθέντος να
υπογράψει την σύμβαση αναδόχου (άρθρο 26, παρ.1 του ΠΔ 28/80).
5. Ενστάσεις
Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη
δημοπρασία στο δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη
ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται
αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία.
Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 12ο

Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με βάση τις συνολικές ώρες εργασίας
των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, και θα βεβαιωθούν από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου (Τμήμα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας) και τους Προέδρους των Τοπικών
και Δημοτικών μας Κοινοτήτων στα όρια των οποίων εκτελέστηκαν εργασίες, σύμφωνα με
τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει
καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή
θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικό
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η
πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν
επαναληπτικών. Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Άρθρο 13ο Πληροφορίες
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Τμήμα Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδια υπάλληλος Σαμαρά Ιορδάνα,
τηλέφωνα 2521350626. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται δωρεάν στους
ενδιαφερόμενους, κατόπιν πρωτοκολλημένης αίτησής τους, από το Τμήμα Περ/ντος και
Πολιτικής Προστασίας, ( γραφείο 203 του Δημαρχείου), που βρίσκεται στην ταχυδρομική
Δ/νση Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου. Πληροφορίες και διάθεση τευχών θα δίνονται μέχρι δύο (2)
ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Αρθρο 14ο Εμπιστευτικότητα αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το
έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 15o Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα
τα δικαστήρια της Δράμας.
ΑΡΘΡΟ 16ο Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική
(νομαρχιακή) εφημερίδα, καθώς και στο ειδικό τεύχος δημοσιεύσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο του Δήμου
(πίνακας ανακοινώσεων), θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος Δράμας
Χριστόδουλος Μαμσάκος
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ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:
ΦΑΞ:
MAIL:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση

περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο
Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016»

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω εργασίας
ΠΡΟΣΦΕΡΩ
Έκπτωση
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

………………………….. ………………………..

……………………………………………………. (%)

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ……
(υπογραφή – σφραγίδα)
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τοις εκατό

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Εκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 650,00
Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
για
ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ
(650,00)
υπέρ
τ……………………………………………………………………………,
Δ/νση........................................................................... για τη συμμετοχή στο
διενεργούμενο διαγωνισμό της …/…/2015 (ημερομηνία διεξαγωγής
διαγωνισμού) της εργασίας «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής
Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος
2016», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ........ ..../..../..2015 διακήρυξη.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη
συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Εκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα

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

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού
………………………………… υπέρ τ… …………………………………………………….,
Δ/νση …………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων
της σύμβασης που αφορά την εργασία «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου
Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016».
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιμες ημέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε μας
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμ. Μελέτης: 8/2015

Εργασία: «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση
περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή
περίοδο Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη συντάσσεται με σκοπό την αντιμετώπιση εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου, των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις παγετός), που προκύπτουν κατά τη
χειμερινή περίοδο και είναι ιδιαίτερα έντονες σε περιοχές με υψόμετρο, όπως την Δημοτική
Ενότητα Σιδηρονέρου, την Τ.Κ Μακρυπλαγίου κ.α., δεδομένου ότι ο δήμος αδυνατεί να
ανταπεξέλθει, γιατί δε διαθέτει τα κατάλληλα μηχανικά μέσα και το ειδικευμένο προσωπικό
(χειριστές).
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
 ο εκχιονισμός όλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, των
δρόμων εντός των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και της πόλης της Δράμας,
δρόμων που οδηγούν σε ποιμνιοστάσια με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων.
Συγκεκριμένα το οδικό δίκτυο του οποίου η χειμερινή συντήρηση είναι αρμοδιότητα
του Δήμου είναι ότι βρίσκεται εντός των διοικητικών του ορίων και δε
συμπεριλαμβάνεται στις αριθμ. 3884/5-9-2007 (ΦΕΚ 1970Β΄/8-10-2007) και 937/209-2011 (ΦΕΚ 937Β΄/12-10-2011) αποφάσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ περί καθορισμού
οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα ευθύνης της.

η ρίψη αλατιού σε περίπτωση παγετού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
συντήρησης του Δήμου (η προμήθεια του αλατιού θα βαρύνει τον ανάδοχο) με χρήση
κατάλληλων μηχανημάτων
Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών είναι η χειμερινή περίοδος 2015-2016 και
συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης ως 15-04-2016.
Οι παραπάνω εργασίες θα ανατεθούν σε τρίτο με ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής υποψήφιου ανάδοχου στο διαγωνισμό είναι η
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνει ότι δύναται να διαθέσει και να έχει
σε ετοιμότητα κατ΄ ελάχιστον τουλάχιστον δύο πολυμηχανήματα τύπου UNIMOG με
εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα για τις ανάγκες εκχιονισμού των δρόμων των
κοινοτήτων και της πόλης της Δράμας, που έχουν μικρό πλάτος οδοστρώματος, και έναν
ισοπεδωτήρα (γκρέιντερ), που μπορούν να είναι δικά του ή μισθωμένα καθώς και η
δέσμευση ότι σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του προσφερομένου μηχανήματος, αυτό θα
αντικατασταθεί με άλλο με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά..
Οι δαπάνες πληρωμής του προσωπικού, καυσίμων, ασφαλειών, βλαβών καθώς και της
προμήθειας απαραίτητης ποσότητας αλατιού αποχιονισμού, βαρύνουν τον ίδιο.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με βάση τις συνολικές ώρες εργασίας των
μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και θα βεβαιωθούν από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου (Τμήμα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας) και τους Προέδρους των Τοπικών και
Δημοτικών μας Κοινοτήτων στα όρια των οποίων εκτελέστηκαν εργασίες, σύμφωνα με τον
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
ωριαία αποζημίωση του μηχανήματος, οι δαπάνες πληρωμής του χειριστή οδηγού, καυσίμων,
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ασφαλειών, βλαβών οι δαπάνες πλήρωσης του μηχανήματος με αλάτι, η δαπάνη προμήθειας
της απαραίτητης ποσότητας αλατιού καθώς και της επιφυλακής του μηχανήματος όταν
ζητηθεί.
Το συνολικό κόστος της εργασίας, βάσει του ενδεικτικού τιμολογίου της μελέτης,
ανέρχεται στο ποσό των 32.480,00 ευρώ (39.950,40 € με το ΦΠΑ 23%). Το κόστος της
δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.14 του προϋπολογισμού του Δήμου με εγκεκριμένη,
για το οικ. έτος 2015, πίστωση 20920,11 ευρώ και το υπόλοιπο της δαπάνης, ήτοι πίστωση
19030,29 € στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016. Επειδή το ποσό δαπάνης για κάθε
έτος ξεχωριστά αποτελεί εκτίμηση και δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια διότι είναι
άμεσα συνδεδεμένο με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, για το λόγο αυτό υπάρχει
η δυνατότητα μεταφοράς όλου ή μέρους του ποσού δαπάνης του ΚΑ 35.6262.14 του έτους
2015, στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
CPV: 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού,
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο
Δράμα 28/09/2015
Η συντάξασα
Σαμαρά Ιορδάνα

Δασολόγος με Δ΄ Βαθμό
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμ. Μελέτης: 8/2015

Εργασία: «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση
περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή
περίοδο Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

h

406

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/h)

ΔΑΠΑΝΗ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποχιονισμός, ρίψη αλατιού
με χρήση κατάλληλου
μηχανήματος

80,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
ΦΠΑ 23%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

32480,00
32480,00
7470,40
39.950,40

Η τιμή μονάδας ορίστηκε μετά από έρευνα που έκανε το Τμήμα μας στις τρέχουσες τιμές
εκτέλεσης ανάλογων εργασιών. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται η ωριαία
αποζημίωση του μηχανήματος, οι δαπάνες πληρωμής του χειριστή οδηγού, των καυσίμων,
ασφαλειών, βλαβών, οι δαπάνες πλήρωσης του μηχανήματος με αλάτι, η δαπάνη προμήθειας
της απαραίτητης ποσότητας αλατιού καθώς και της επιφυλακής του μηχανήματος.
Επιμετρώνται μόνο οι ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες αποχιονισμού, χωρίς να
περιλαμβάνονται οι ώρες στάσης και πορείας προς την περιοχή αποχιονισμού.

Δράμα 28/09/2015
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Περ/ντος &Πρασίνου

Συντάχθηκε

Λαζαρίδης Λάζαρος
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σαμαρά Ιορδάνα
ΠΕ Δασολόγος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμ. Μελέτης: 8/2015

Έργο: «Εργασία εκχιονισμού περιοχής
Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο
Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:








Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την
παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές μεταβατικές
ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας.
Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων
Ν.3463/2006».
Τις διατάξεις του Π.Δ. 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».
Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα
& ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» .

Άρθρο 2ο :

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
α. Η Διακήρυξη
β. Το τιμολόγιο μελέτης
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Η Τεχνική περιγραφή - έκθεση
Άρθρο 3ο :

Εργασία

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της εργασίας εκχιονισμού
και αποπαγοποίησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Δράμας (είναι το οδικό
δίκτυο που βρίσκεται εντός των διοικητικών του ορίων και δε συμπεριλαμβάνεται στις
αριθμ. 3884/5-9-2007 (ΦΕΚ 1970Β΄/8-10-2007) και 937/20-9-2011 (ΦΕΚ 937Β΄/12-102011) αποφάσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ περί καθορισμού οδών που ανήκουν στην
αρμοδιότητα ευθύνης της), τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015 μέχρι 15 Απριλίου 2016,
σύμφωνα με την αριθμ. 8/2015 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου.
Αντικείμενο της εργασίας είναι:
 ο εκχιονισμός όλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, με
χρήση κατάλληλων μηχανημάτων
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η ρίψη αλατιού σε περίπτωση παγετού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
συντήρησης του Δήμου (η προμήθεια του αλατιού θα βαρύνει τον ανάδοχο) με χρήση
κατάλληλων μηχανημάτων

Άρθρο 4ο:_ Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α..
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Άρθρο 5ο:_ Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες
Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και μέχρι 15 Απριλίου 2016. Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι
σταδιακή και σύμφωνη με την τεχνική έκθεση της αριθμ. 8/2015 μελέτης.
Άρθρο 6ο:_ Παραλαβή εργασιών - Πληρωμές-Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με βάση τις συνολικές ώρες εργασίας
των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, και θα βεβαιωθούν από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου (Τμήμα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας) και τους Προέδρους των Τοπικών
και Δημοτικών Κοινοτήτων στα όρια των οποίων εκτελέστηκαν εργασίες, που θα
υπογράψουν το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών, σύμφωνα με τον πίνακα
ενδεικτικού τιμολογίου της μελέτης.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικό πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η
πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. Για τις παρούσες εργασίες δεν
προβλέπεται γενικό όφελος και ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και τις
νόμιμες κρατήσεις και φόρους για τρίτους κ.λ.π. που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Ο Φ.Π.Α. (23%) βαρύνει τον Εργοδότη.
Άρθρο 7ο : Σταθερότητα τιμής
Η τιμή θα είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στις τιμές που
αναγράφονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα υλικάμέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.
Άρθρο 8ο: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή 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 9ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου
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
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ύστερα από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής οφείλει να έχει σε επιφυλακή και ετοιμότητα
τα μηχανήματα που θα ζητηθούν.
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.
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.
Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 11ο :_ Ενιαία ισχύς της συμβάσεως
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού .
Δράμα 28/09/2015
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Περ/ντος &Πρασίνου

Συντάχθηκε

Λαζαρίδης Λάζαρος
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σαμαρά Ιορδάνα
ΠΕ Δασολόγος
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