
                                                                                           
 

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

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   28 /19-09-2014  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

666/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων δηµοπράτησης 
και ψήφιση πίστωσης της 
εργασίας : << ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ >> 
Προϋπολογισµός 60.198,26 € 
µε το Φ.Π.Α. ( 13 % )  
 

 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 29η  Σεπτεµβρίου  2014, ηµέρα  

∆ευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του αντιπροέδρου του, Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 51017/25-09-
2014 γραπτή πρόσκλησή του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε 
αποδεικτικό 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 7 µέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Ηλιόπουλος Στέργιος 
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2) Ζαχαριάδης Παύλος    
 
Το τακτικό µέλος  κ.  Χαραλαµπίδης Ανδρέας ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του 
και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ Ηλιόπουλος Στέργιος. 

 
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.   
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Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 49568/17-09-2014 έγγραφο 
της ∆/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά 
µε την  έγκριση  όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας :   
«« ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΟΟ ΝΝΟΟΜΜ ΙΙ ΚΚ ΗΗ     ΤΤ ΑΑΦΦΗΗ     ΑΑΠΠΟΟΡΡ ΡΡ ΙΙ ΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ » ,        και καλεί αυτά 
να αποφασίσουν σχετικά :     

   
      Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , στάλθηκε σχέδιο όρων 
δηµοπράτησης µειοδοτικού διαγωνισµού και ψήφιση πίστωσης της εργασίας  
του θέµατος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.272,80 € χωρίς ΦΠΑ και 
60.198,26 € µε το ΦΠΑ. 
Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας επίσης, καλείται η Επιτροπή να 
αποφασίσει για: 

1. την  έγκρισή των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού  

2. την  ψήφιση της πίστωσης  σε βάρος του  Κ.Α. 20.6262.03 ποσού 
25.321,49 (µε 13% Φ.Π.Α.) του προϋπολογισµού έτους 2014 και 
34.876,77 (µε 13% Φ.Π.Α.) του προϋπολογισµού έτους 2015 . 

3. τη διεξαγωγή του διαγωνισµού από την επιτροπή που ορίστηκε µε την 
υπ΄ αρ. 17/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ράµας. 

        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας 
καθώς και το σχέδιο όρων  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την διεξαγωγή δηµόσιου ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
της  εργασίας µε τίτλο «« ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΟΟ ΝΝΟΟΜΜ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΤΤ ΑΑΦΦΗΗ   ΑΑΠΠΟΟΡΡ ΡΡ ΙΙ ΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ » 
σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν, όπως αυτοί  συντάχθηκαν από τη 
∆/νση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του  ∆ήµου ∆ράµας 
 
                                    
                                                                                                                                   
                                                                                       CPV 90500000-2                                                                                             
                                                          
Ηµεροµηνία 
αποστολής 
για 
δηµοσίευση 
στην 
Εφηµερίδα 
της Ε.Ε. 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευση
ς στον 
Ηµερήσιο 
Τύπο 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 
στο Φ.Ε.Κ 

 
Προϋπολογισµό

ς 
  

60.198,26 
€ 

(µε ΦΠΑ 13%)      

 
Ηµεροµηνία 
διενέργειας 
διαγωνισµού      

…… 2014 

 
∆εν 

απαιτείται 
 

   

 
  

 

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Ότι ο ∆ήµος ∆ράµας αδυνατεί να εκτελέσει την Υγειονοµική Ταφή 
Απορριµµάτων, διότι δεν διαθέτει τα κατάλληλα µηχανικά µέσα και το 
κατάλληλο προσωπικό (χειριστές ΜΕ).  

2. Την διενέργεια του µειοδοτικού διαγωνισµού της 04-11-2013 για την 
εκτέλεση της εργασίας  «Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων» 
προϋπολογισµού 58.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) για διάστηµα 122 ηµερών από 
την υπογραφή του συµφωνητικού (λόγω της επικείµενης παύσης 
λειτουργίας του Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α.) 
του ∆ήµου ∆ράµας ώστε να υλοποιηθεί το ενταγµένο στο ΕΣΠΑ έργο 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου ∆ράµας»). Μετά την κήρυξη του 
διαγωνισµού ως άγονου και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, 
συµφωνητικό υπεγράφη την 10-02-2014.   

3. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών της «Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων» προϋπολογισµού 17.882,00 € (µε Φ.Π.Α.) για το 
διάστηµα από 02-12-2013 έως 24-01-2014, ώστε να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα η «Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων». 

4. Την ανάγκη διενέργειας του µειοδοτικού διαγωνισµού της 02-07-2014 για 
την εκτέλεση εργασίας «Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων» 
προϋπολογισµού  (43.000,00) € (µε Φ.Π.Α.)  µε ηµεροµηνία λήξης της 
σύµβασης την 30-10-2014, διότι παρά τις επανειληµµένες συσκέψεις των 
αρµοδίων υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων και τα έγγραφα που 
έχουν αποσταλεί από τον ∆ήµο ∆ράµας στα συναρµόδια Υπουργεία για 
την άµεση εξεύρεση λύσης στο πρόβληµα αποδοχής των απορριµµάτων 
του ∆ήµου ∆ράµας και των υπόλοιπων ∆ήµων της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆ράµας, ώστε να παύση να λειτουργεί ο Χώρος Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α.),  δεν είχε εκδοθεί η αναµενόµενη 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) που θα καθόριζε τον αδειοδοτηµένο 
Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), στον οποίο θα 
µεταφέρονται τα στερεά απορρίµµατα του ∆ήµου. 

5. Την υπ΄ αρ. 363/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
∆ράµας µε την οποία εγκρίνεται η διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού προεκτιµούµενου προϋπολογισµού 61.000,00 € για 
διάστηµα 126 ηµερών σε συνέχεια της προηγούµενης εργολαβίας λόγω 
ότι : 
Α) η χρονική στιγµή παύσης της λειτουργίας του Χώρου Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α.) Ταξιαρχών, προκειµένου να ξεκινήσει 
το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου ∆ράµας, δεν µπορεί να 
καθοριστεί, καθώς εκκρεµούν : 

• η δηµοπράτηση του παραπάνω έργου,  

• η υπογραφή και η υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ ∆ήµου ∆ράµας και ∆ΙΑΑΜΑΘ, µε την οποία θα παραχωρηθεί 
από τη δεύτερη στον ∆ήµο ∆ράµας ο απαραίτητος κινητός 
εξοπλισµός (απορριµµατοφόρα κ.α.) και 

• η   έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) η οποία 
θα καθορίζει τον αδειοδοτηµένο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής 
Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), στον οποίο θα µεταφέρονται τα 
απορρίµµατα του ∆ήµου µας –εκτός των ανακυκλώσιµων υλικών 
και   

Β) η τρέχουσα σύµβαση ολοκληρώνεται την 30 Οκτωβρίου 2014 ,  
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6. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» και 
ειδικότερα του άρθρου 209 

7. Την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2007 «Εφαρµογή διατάξεων 
Ν.3463/2006». 

8. 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». 

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

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

11. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/08-08-2014) 

12. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας 
οικονοµικού έτους  2014 και 2015 µε  ΚΑ 20.6262.03.  

13. Την ………… Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε.) περί έγκρισης 
όρων δηµοπράτησης. 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 

1. Ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό  διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της εργασίας 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» του ∆ήµου ∆ράµας  για µέρος 
των ετών 2014 και 2015.    

Η  εργασία  αφορά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης και για εκατόν είκοσι έξι (126)  ηµέρες (εβδοµάδες 
των εξ (6) ηµερών εκτός εξαιρεσίµων ηµερών).  

Η εργασία της υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων θα διακοπεί 
εφόσον παύσει να λειτουργεί ο Χ.Α.∆.Α. για οποιονδήποτε λόγο, όπως 
µεταφορά των απορριµµάτων σε άλλο Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
έναρξη εργασιών  αποκατάστασης του Χ.Α.∆.Α. κ.α. 

Εάν αυτό συµβεί πριν από τη λήξη του προαναφερθέντος χρόνου, ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης για το ανεκτέλεστο µέρος της 
σύµβασης. 

 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε τον ΦΠΑ (13%), ανέρχεται σε εξήντα  
χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (60.198,26) συνολικά 
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας 
οικονοµικών ετών  2014 µε το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων 
είκοσι ένα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (25.321,49) και 2015  µε το ποσό 
των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ και οκτακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ και 
εβδοµήντα επτά λεπτά (34.876,77)  µε ΚΑ 20.6262.03. 

   
2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο ∆ράµας 
Βερµίου 2 και 1ης 

Ιουλίου  
3ος όροφος 
Αίθουσα 302 

  
 

 
 

 
10.00 π.µ. 
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       Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η
 ……-2014, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. 
            Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει  στην έδρα της αναθέτουσας 
αρχής, στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας, Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, στον 3ο όροφο 
αίθουσα 302.   
 
       Ο διαγωνισµός θα γίνει µε την  διαδικασία του ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, δέκα (10) ηµέρες µετά  από την  δηµοσίευση  της 
περίληψης διακήρυξης σε δυο (2) τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες, σε (1) τοπική 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα, την τοιχοκόλλησή της και την ανάρτησή της στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
       Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας 
του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 4 της διακήρυξης.                      
      Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  260 ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω 
προθεσµίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
       Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος 
της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ), ήτοι χίλια εξήντα έξι  € 
(1.066,00),  και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) µήνα επιπλέον από 
την ηµεροµηνία λήξης  της ισχύος των προσφορών. 
       Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο ισχύος 
µικρότερο της παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
       Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α, Β, Γ) τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της 
διακήρυξης αυτής. 
       Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης αυτής 
παρέχονται από την Υπηρεσία µας.  

                                                                                          
Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

    ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  (Παραρτήµατα (Α, Β, Γ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
            

 

Μαµσάκος Χριστόδουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α          
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ράµας στον 
Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου  για το έτος  2014 (µέρος) και 2015 (µέρος).  

Η εργασία της υγειονοµικής ταφής των 
απορριµµάτων θα διακοπεί εφόσον παύσει να λειτουργεί 
ο Χ.Α.∆.Α. για οποιονδήποτε λόγο, όπως µεταφορά των 
απορριµµάτων σε άλλο Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
έναρξη εργασιών  αποκατάστασης του Χ.Α.∆.Α. κ.α. 
             Εάν αυτό συµβεί πριν από τη λήξη της σύµβασης, ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης για το ανεκτέλεστο 
µέρος της σύµβασης. 
 

  

ΠΡΟΥΠ/ΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 
60.198,26 €   (  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (13%) και 
των λοιπών κρατήσεων)   
 

Η ΠΡΟΥΠ/ΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

 
 

 
Τον  ΚΑ 20.6262.03 

 
 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
ΧΑ∆Α ∆ήµου ∆ράµας (12ο χιλιόµετρο επαρχιακής οδού 
∆ράµας - Σιδηρονέρου)   
  
 

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
% 
 

 
Κατά την πληρωµή εργασιών θα γίνει παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος   σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
Επίσης παρακρατείται 1,5% επί της συµβατικής δαπάνης 
υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 0,5% οµοίως υπέρ ΤΠ∆ΚΥ. 
  
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ∆ήµος ∆ράµας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει   ανοικτό 
δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, προϋπολογισµού εξήντα  χιλιάδων εκατόν 
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ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (60.198,26) συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. (13%), µε κριτήριο κατακύρωσης την   χαµηλότερη τιµή ,  για την 
ανάθεση της εργασίας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» του ∆ήµου 
∆ράµας για τα έτη 2014 (µέρος) και 2015 (µέρος).    

   

1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο ∆ράµας 
Βερµίου 2 και 1ης 

Ιουλίου  
3ος όροφος 
Αίθουσα 302 

 

  
-2014 

 

 

 

 

 

 
  

 
10.00 π.µ. 

1.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Η διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για 126 ηµέρες (εβδοµάδες των εξ 
(6) ηµερών εκτός εξαιρεσίµων ηµερών).  

 Η εργασία της υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων θα 
διακοπεί εφόσον παύσει να λειτουργεί ο Χ.Α.∆.Α. για οποιονδήποτε 
λόγο, όπως µεταφορά των απορριµµάτων σε άλλο Χ.Υ.Τ.Α. της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., έναρξη εργασιών  αποκατάστασης του Χ.Α.∆.Α. κ.α. 

Εάν αυτό συµβεί πριν από τη λήξη του προαναφερθέντος χρόνου, 
ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης για το ανεκτέλεστο µέρος της 
σύµβασης. 

1.4 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής  θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες 
τοπικές (νοµαρχιακές) εφηµερίδες, σε µια (1) εβδοµαδιαία τοπική (νοµαρχιακή) 
εφηµερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήµου και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου, στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ). 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περίληψης 
∆ιακήρυξης    βαρύνουν τον ανάδοχο   (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-
09-2009).- 

1.5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την 
……. 2014, ηµέρα           και ώρα 10.00 π.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα 302 ,  ∆ηµαρχείο 3ος όροφος.  

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 
ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 
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1.6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής  και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική 
(courier), µε την υποβολή σχετικής αίτησης εντός προθεσµίας µιάς (1) 
εργάσιµης ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δουν τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα του 
δήµου: www.dimos-dramas.gr, στην περίπτωση όµως αυτή πρέπει να 
παραλάβουν από την Υπηρεσία το έντυπο υποβολής οικονοµικής προσφοράς, 
πρωτότυπα 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 ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το 
αντίτυπο της ∆ιακήρυξης 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 ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της 
∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του 
∆ήµου ∆ράµας στη διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr. 
  
ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

� Εργολάβοι δηµοσίων έργων (Ε∆Ε) Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως τάξης 
πτυχίου, εµπειροτέχνες εργολάβοι δηµοσίων έργων ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ή/και Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως ορίου και ιδιώτες που εκτελούν 
χωµατουργικές εργασίες.   

� Ενώσεις ή κοινοπραξίες, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 8 της ΥΑ 11389/93. 

� Συνεταιρισµοί. 
      Οι δικαιούµενοι συµµετοχής θα πρέπει να: 

- 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: 
� Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή 

υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο. 
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� Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 
Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

� Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. 

2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 2.5 της παρούσας.  

2. Κατά περίπτωση : 

Α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό περί της ιδιότητάς τους. (Οι εργολάβοι δηµοσίων έργων 
τα πρωτότυπα πτυχία τους –µόνο για επίδειξη- και απλά 
φωτοαντίγραφά τους, οι ιδιώτες χωµατουργοί πιστοποιητικό του οικείου 
Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 
διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού).   

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα 
που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.   Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  τόσο για τον ίδιο όσο και για το 
προσωπικό που απασχολεί  κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
 

5.  
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. 

ΑΔΑ: 72ΘΩΩ9Μ-ΦΗΛ



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Β.  ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή 
σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή ισοδύναµο 
επαγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, 
άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 
 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού  
 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  τόσο για τον ίδιο όσο και για 
το προσωπικό που απασχολεί  κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  
 

5.  
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. 

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

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και 
«Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

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 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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. 
- 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 ή από το Γενικό  Εµπορικό  Μητρώο  
(Γ.Ε.ΜΗ). 

2.  

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.∆. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

∆.  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

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.  

2.  

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 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3.  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί 
νόµιµα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τον ίδιο όσο και για το 
προσωπικό που απασχολεί  κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  

6.  
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 περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται 

από οποιαδήποτε αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

Από Ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητική αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  
   Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 
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3. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά την κείµενη νοµοθεσία, εφόσον οι 
διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στον  διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό 
τους. 
 

4. 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.),  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 ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ΑΕ, 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. 
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 
- Aτοµικές επιχειρήσεις (µεµονωµένοι εργολάβοι και ιδιοκτήτες χωµατουργικών 
µηχανηµάτων) επιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή 
αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους  
 

5.  Αποδεικτικά καταβολής τελών µηχανηµάτων έργου και τελών κυκλοφορίας 
για τα   φορτηγά (Ν. 3481/2006) του έτους 2014. 
 

6. Άδειες κυκλοφορίας των µηχανηµάτων έργου και το αντίστοιχο για τα 
φορτηγά 

 

7. Υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 2.4 της παρούσας  
 

8. Πίνακας εξοπλισµού (παράτηµα Γ) 
 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και 
έγγραφα θα απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

 

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 
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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 
 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της 
ίσης   µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους 
να “αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του 
φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, 
παρέχοντας  διευκρινίσεις για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη 
υποβλήθηκαν.  
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινοπραξία 

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να 
περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. 
Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσίας, είναι δυνατόν 
να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισµένη νοµική 
µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
Σύµβασης. 

2.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει 
επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό: 
1)  Να έχει ή να µπορεί να διαθέσει τον κατάλληλο   εξοπλισµό σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Γ της παρούσης. 
 

2) Να έχει λάβει γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και να 
αποδέχεται αδιαµαρτύρητα την άµεση εκτέλεση των εντολών της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας,  υποβάλλοντας για αυτό σχετική Υπεύθυνη 
∆ήλωση. 
 

3)  Να αποδέχεται την ισχύ της οικονοµικής του προσφοράς για 260 
ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού, 
υποβάλλοντας για αυτό σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση. 
 

4) Να αποδέχεται ως µέσο επικοινωνίας του µε την υπηρεσία την 
τηλεοµοιοτυπία (φαξ), υποβάλλοντας για αυτό σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση. 
 

5) Σε περίπτωση µηχανηµάτων τρίτων που θα διατεθούν στον διαγωνιζόµενο, 
εάν αυτός αναδειχθεί ανάδοχος, Σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ιδιοκτήτη 

2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή 

ΑΔΑ: 72ΘΩΩ9Μ-ΦΗΛ



Συµµετοχής. Το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Για το 
σύνολο του προϋπολογισµού της παρούσης προκήρυξης το ύψος της 
εγγυητικής επιστολής είναι χίλια εξήντα έξι  € (1.066,00) και θα έχει ισχύ επί 
ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς).  

Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα σε κράτη – µέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου, ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµόσιων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή να παρέχεται υπό µορφή γραµµατίου 
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή από το Ε.Τ.Α.Α. - Ταµείου 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων . Στην εγγυητική  
επιστολή  συµµετοχής  πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

1. Η ηµεροµηνία έκδοσης 
2. Ο εκδότης 
3. Ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

(∆ήµος ∆ράµας) 
4. Ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής. 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6. Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
7. Η σχετική διακήρυξη (Τίτλος και αριθµός πρωτοκόλλου) και η 

ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως 

9. 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. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 

11. 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.  

12. 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. 
 

2.6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού 
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής 
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εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το ποσοστό  5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς 
να υπολογίζεται  ο Φ.Π.Α. 13%.    Η παραπάνω εγγύηση  
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα σε κράτη – µέλη 
της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέρη της 
Συµφωνίας ∆ηµόσιων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή 
να παρέχεται υπό µορφή γραµµατίου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή από το Ε.Τ.Α.Α. - Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών . 

Συντάσσεται σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα  που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.   ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

  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, 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.   

Με ποινή αποκλεισµού, ( να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές), οι 
προσφορές υποβάλλοντα µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα 
φέρει τις εξής ενδείξεις : 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία 
(∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ) 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης (είναι ο αριθµός πρωτοκόλλου που αναφέρεται 
στην εφηµερίδα)  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου. 
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, µε ποινή αποκλεισµού, µέσα στον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει κατά τα λοιπά τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου και θα περιέχει συµπληρωµένο µε ποινή αποκλεισµού, 
το σφραγισµένο από την Υπηρεσία έντυπο οικονοµικής προσφοράς που 
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
Η περιεχόµενη οικονοµική προσφορά θα πρέπει µε ποινή 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 13%). 
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 του ενδιαφερόµενους ή τους 
νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών υπογράφονται 
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από όλους τους κοινοπρακτούντες. Προσφορές που έχουν συνταχθεί µε 
διαφορετικό τρόπο από το υπόδειγµα της Υπηρεσίας  ή δε φέρουν την 
σφραγίδα του ∆ήµου  θα απορρίπτονται, καθιστώντας το σύνολο της 
προσφοράς του διαγωνιζόµενου απαράδεκτη.  
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 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. ∆εν ισχύει η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

4.1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας επιτροπή (Απόφαση 17/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ράµας) που συνεδριάζει δηµόσια , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα διακήρυξη, το αργότερο µέχρι ώρα 10.00 π.µ.  στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα 302  ∆ηµαρχείο 3ος 
όροφος.  

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 δεν είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης.  

 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.  
4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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 « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 
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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.  
 

4.3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι φάκελοι των οικονοµικών 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 διακηρύξεως απορρίπτονται.  
 

4.4.  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 

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. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό 
πρακτικό της δηµοπρασίας (άρθρο 19, παρ.1 του Π∆ 28/80). Εάν αρνηθεί να 
υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής. Η εγγύησή του εκπίπτει υπέρ του δήµου, λόγω ειδικής προς τούτο 
ποινής και επαναλαµβάνεται η δηµοπρασία διατηρουµένου του δικαιώµατος 
της αποκαταστάσεως πάσης τυχόν ζηµίας του δήµου ή της κοινότητος εκ της 
επαναλήψεως της δηµοπρασίας εις βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει το 
πρακτικό τελευταίου µειοδότη (άρθρο 23, Π∆ 28/80). 

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 : 

1. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που ορίζεται σε 
ποσοστό πέντε επί τοις  

εκατόν (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται  ο Φ.Π.Α. 13%.   
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 και 

2. Τα ασφάλιστρα των δηλωθέντων µηχανηµάτων στο 
Παράρτηµα Γ 

Η σύµβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία 
που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
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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 και τα ασφάλιστρα των δηλωθέντων µηχανηµάτων 
κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
υποκείµενης σε έλεγχο νοµιµότητας από το Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 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 Π∆ 28/80). 
 

4.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι ενστάσεις κατά του πρακτικού 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 5.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά µε βάση τις ηµέρες 
εργασίας (6 ηµέρες εβδοµαδιαίως εκτός εξαιρεσίµων ηµερών )   και θα 
βεβαιωθούν από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (∆/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης) σύµφωνα µε τον  προϋπολογισµό της µελέτης.  

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. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες από την ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αρµόδιος υπάλληλος 
Μαυρίδης ∆ηµήτριος, τηλέφωνα 2521350664 fax 2521020562. Αντίγραφο της 
διακήρυξης χορηγείται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους, κατόπιν 
πρωτοκολληµένης αίτησής τους, από την ∆/νση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης ( γραφείο 307 του ∆ηµαρχείου), που βρίσκεται στην 
ταχυδροµική ∆/νση Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου. Πληροφορίες και διάθεση τευχών 
θα δίνονται µέχρι 2 ηµέρες πριν 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 υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
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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.  
 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

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 ∆ράµας.  

 

                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

(συµπληρώνεται από τον διαγωνιζόµενο) 
  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΧΑΝΗΜ
Α-ΤΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ

ΤΑΙ 

ΤΥΠΟΣ 
(ΜΑΡΚΑ –
ΜΟΝΤΕΛ

Ο) 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥ

ΗΣ ΙΣΧΥΣ 

ΑΡ. 
ΚΥΚΛΟΦΟ

-ΡΙΑΣ 
1.ΠΡΟΩΘΗΤΗΡ
ΑΣ  ΓΑΙΩΝ 
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
D-7) ή 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟ
ΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1     

2. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
(τσάπα) 1     

3. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡ
ΟΣ 1     
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4. ΦΟΡΤΗΓO 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
O 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
10 Μ3) 1     

 

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του προσφεροµένου µηχανήµατος, αυτό θα 
αντικατασταθεί µε άλλο που θα διαθέτει όλα τα προαπαιτούµενα 
δικαιολογητικά (αποδεικτικά καταβολής τελών µηχανηµάτων έργου και τελών 
κυκλοφορίας για τα   φορτηγά, άδεια κυκλοφορίας µηχανηµάτων έργου και το 
αντίστοιχο για φορτηγά) καθώς και τα ίδια  τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 
 

 

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

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  της ανωτέρω εργασίας 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

                                                 
   Έκπτωση  ………………………….. ………………………..  τοις εκατό 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
                    …………………………………………………….  (%)    

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
  

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

               (υπογραφή – σφραγίδα) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Εκδοσης..........  

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

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.................. χίλια εξήντα έξι  € 
(1.066,00).   

  
΄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 χιλίων εξήντα έξι  € ( 1.066,00 ).   

υπέρ  τ……………………………………………………………………………, 
∆/νση........................................................................... για τη συµµετοχή τ..  
στον διενεργούµενο διαγωνισµό της.................................. για την εργασία 
«ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 
……2014 περίληψη διακήρυξης. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω αναδόχου 
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 …………. (τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη 
του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ 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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

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 παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως του ποσού …………………….υπέρ τ… 
……………………………………………………., ∆/νση 
…………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των 
όρων της σύµβασης που αφορά την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,   
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω αναδόχου 
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 ……………...  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/2014 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
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ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

1 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΗΜΕΡΑ 126 422,80 
53.272,80 

     ΦΠΑ 13% 6.925,46  

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 60.198,26 

 
        ∆ΡΑΜΑ, 12 / 09 /2014                                 ∆ΡΑΜΑ, 12/ 09 /2014 

 
 
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                        
       

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»         
    
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ   ΠΡΟΥΠ : 60.198,26  ΕΥΡΩ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ     
ΑΡ. ΜΕΛ: 06/2014       
 

                                                      ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η  υγειονοµική ταφή των 
απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ράµας σύµφωνα µε τα παρακάτω.  

Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισµού του 
ανέρχεται στο ποσό των 60.198,26 ευρώ (µε  ΦΠΑ 13%)  και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του   προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2014 
(µέρος)  και 2015 (µέρος) µε ΚΑ 20.6262.03.  

Συγκεκριµένα προβλέπονται τα εξής: 
     Για την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων και µέχρι την 3ην µµ ώρα 
κάθε ηµέρας, πλην Κυριακών, αργιών και εν πάση περιπτώσει κατά την κρίση 
της υπηρεσίας, κατόπιν υποδείξεως της σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 12 
χιλ. από την πόλη της ∆ράµας, µετά της απαιτούµενης εξόρυξης γαιών ή 
γαιοηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής, της µεταφοράς των προϊόντων 
εκσκαφής µέχρι του τόπου ταφής των απορριµµάτων και σε απόσταση όχι 
µεγαλύτερη των 3000 µ., της διαστρώσεως των απορριµµάτων σε στρώσεις 
των 40 εκατοστών, της απαιτούµενης συµπύκνωσής τους, της επικάλυψής 
τους δια της διαστρώσεως των προϊόντων εκσκαφής σε πάχος 40 εκατοστών, 
των διανοίξεων οδών που τυχόν απαιτούνται και της διατήρησης της οµαλής 
βατότητας της οδού προσπέλασης προς τον χώρο της απόρριψης και ταφής 
απορριµµάτων, δια της προµήθειας, µεταφοράς, επίστρωσης και 
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συµπύκνωσης των αµµοχαλίκων, σε πλάτος τουλάχιστον 4 µέτρων, ως και του 
αναγκαίου χώρου για τους ελιγµούς των απορριµµατοφόρων, της διατήρησης 
ικανής ποσότητας άµµου (τουλάχιστον 15,00 µ3), ικανής ποσότητας νερού 
(τουλάχιστον 4.000 λίτρα) πτυοσκαπάνων και τροχήλατων πυροσβεστήρων 
για την αντιµετώπιση τυχούσας ανάφλεξης των απορριµµάτων, την εν γένει 
διατήρηση καθαριότητας , οµαλής βατότητας και λειτουργίας του χώρου 
ενταφιασµού των απορριµµάτων καθ υπόδειξη της υπηρεσίας. Επίσης ο 
ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί πέριξ του χώρου της υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων αντιπυρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων καθώς  και να 
συντηρεί την περίφραξη µε ευθύνη και δαπάνες δικές του. 
        (ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 1 ΗΜΕΡΑ: 422,80 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)   
 
        ∆ΡΑΜΑ , 12/09/2014 

                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
           
               ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
     ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/2014 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ   
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 
 

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 :     Συµβατικά στοιχεία 
 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. ∆ιακήρυξη 
β. Το τιµολόγιο µελέτης 
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
δ. Τεχνική περιγραφή – µελέτη 
 

Άρθρο 6:_ Παραλαβή εργασιών - Πληρωµές-Κρατήσεις 
 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά µε βάση τις ηµέρες 
εργασίας – εβδοµάδα έξι ηµερών εκτός εξαιρεσίµων ηµερών -   και θα 
βεβαιωθούν από τον επιβλέποντα της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

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. (13%) βαρύνει τον Εργοδότη. 
 

Άρθρο 7 : Σταθερότητα τιµής 
 

ΑΔΑ: 72ΘΩΩ9Μ-ΦΗΛ



Η τιµή θα είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. Στις τιµές 
που αναγράφονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες 
και όλα τα υλικά-µέσα που απαιτούνται 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 :     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 και τα µέτρα πυρόσβεσης του 
χώρου.  Τις ηµέρες υψηλού κινδύνου 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 10 :    Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, 
επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

                                                                                      
                 ∆ΡΑΜΑ, 12/09/2014                              ∆ΡΑΜΑ, 12/09/2014 

            Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

        ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
                        

       
        ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ      ∆ΙΠΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»         
    
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ   ΠΡΟΥΠ: 60.198,26 ΕΥΡΩ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ     
ΑΡ. ΜΕΛ: 06/2014       
 

                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 
ΜΕΛΕΤΗ 

 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η  υγειονοµική ταφή των 
απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ράµας σύµφωνα µε τα παρακάτω.  

Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισµού του 
ανέρχεται στο ποσό των 60.198,26 € (µε  ΦΠΑ 13%)  και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του   προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2014 
(µέρος) και 2015 (µέρος) µε ΚΑ 20.6262.03.  

Συγκεκριµένα προβλέπονται τα εξής: 
     Για την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων και µέχρι την 3ην µµ ώρα 
κάθε ηµέρας, πλην Κυριακών, αργιών και εν πάση περιπτώσει κατά την κρίση 
της υπηρεσίας, κατόπιν υποδείξεως της σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 12 
χιλ. από την πόλη της ∆ράµας, µετά της απαιτούµενης εξόρυξης γαιών ή 
γαιοηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής, της µεταφοράς των προϊόντων 
εκσκαφής µέχρι του τόπου ταφής των απορριµµάτων και σε απόσταση όχι 
µεγαλύτερη των 3000 µ., της διαστρώσεως των απορριµµάτων σε στρώσεις 
των 40 εκατοστών, της απαιτούµενης συµπύκνωσής τους, της επικάλυψής 
τους δια της διαστρώσεως των προϊόντων εκσκαφής σε πάχος 40 εκατοστών, 
των διανοίξεων οδών που τυχόν απαιτούνται και της διατήρησης της οµαλής 
βατότητας της οδού προσπέλασης προς τον χώρο της απόρριψης και ταφής 
απορριµµάτων, δια της προµήθειας, µεταφοράς, επίστρωσης και 
συµπύκνωσης των αµµοχαλίκων, σε πλάτος τουλάχιστον 4 µέτρων, ως και του 
αναγκαίου χώρου για τους ελιγµούς των απορριµµατοφόρων, της διατήρησης 
ικανής ποσότητας άµµου (τουλάχιστον 15,00 µ3), ικανής ποσότητας νερού 
(τουλάχιστον 4.000 λίτρα) πτυοσκαπάνων και τροχήλατων πυροσβεστήρων 
για την αντιµετώπιση τυχούσας ανάφλεξης των απορριµµάτων, την εν γένει 
διατήρηση καθαριότητας , οµαλής βατότητας και λειτουργίας του χώρου 
ενταφιασµού των απορριµµάτων καθ υπόδειξη της υπηρεσίας. Επίσης ο 
ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί πέριξ του χώρου της υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων αντιπυρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων καθώς  και να 
συντηρεί την περίφραξη µε ευθύνη και δαπάνες δικές του. 
           ∆ΡΑΜΑ ,12/09/2014 

                        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
           
                                                            ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                     ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
 

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

ΑΔΑ: 72ΘΩΩ9Μ-ΦΗΛ


		2014-09-30T09:54:15+0300
	Athens




