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ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων διακήρυξης 
δηµοπράτησης της εργασίας 
<< Εκχιονισµός –  Αποπαγο- 

ποίηση περιοχής ∆ήµου 

∆ράµας για την χειµερινή 

περίοδο Νοέµβριος 2014 – 

Απρίλιος 2015 >> και ψήφιση 

πίστωσης του Κ.Α. 35.6262. 

 14 του οικ. Έτους 2014 . 

  

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 10η  Οκτωβρίου  2014, ηµέρα  

Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
53434/7-10-2014 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. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Μαµσάκος Χριστόδουλος 

 
 
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. 52684/03-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου Τµήµα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας  ∆ήµου 
∆ράµας, σχετικά µε την  έγκριση  όρων  διακήρυξης δηµοπράτησης της 
εργασίας  << Εκχιονισµός - αποπαγοποίηση περιοχής ∆ήµου ∆ράµας για την 
χειµερινή περίοδο Νοέµβριος 2014 – Απρίλιος 2015 >>  του θέµατος, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.480,00 € χωρίς ΦΠΑ και 39.950,40 € µε τον 
ΦΠΑ 23%. >> και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14  του οικ. Έτους 2014. 
, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :     

   
      Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , στάλθηκε σχέδιο όρων  
δηµοπράτησης της εργασίας : << Εκχιονισµός - αποπαγοποίηση περιοχής 
∆ήµου ∆ράµας για την χειµερινή περίοδο Νοέµβριος 2014 – Απρίλιος 2015 >>  
του θέµατος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.480,00 € χωρίς ΦΠΑ και 
39.950,40 € µε το ΦΠΑ 23%. 
 

Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας επίσης, καλείται η Επιτροπή να 
αποφασίσει για:  
 
1.     την  έγκρισή των όρων διακήρυξης  δηµοπράτησης της εργασίας του 
θέµατος η οποία αποφασίστηκε µε την αριθµ. 421/2014 (Α∆Α ΩΒΞ5Ω9Μ-Ι5Θ) 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6262.14,  µε 
εγγεγραµµένη για το οικ. έτος  2014 πίστωση δαπάνης 19.434, 40 € (τόση 
εκτιµάται από την υπηρεσία µας η δαπάνη για το χρονικό διάστηµα από το 
Νοέµβριο του 2014 µέχρι το τέλος του έτους,  που θα πρέπει να εξοφληθεί 
µέσα στο τρέχον οικ. έτος)  και το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης (ήτοι  
20.516,00€) στον προϋπολογισµό του  οικ. έτους 2015. Για το τελευταίο, στην 
ίδια απόφαση του ∆Σ  υπάρχει η δέσµευση ότι κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2015, θα υπάρξει η εγγραφή της 
σχετικής  πίστωσης στον ίδιο Κ.Α. 

 
2.   την ψήφιση της ανάλογης πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2014, ποσού  19.434, 40 €. 
 

        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  τους  όρους διακήρυξης δηµοπράτησης της εργασίας :  
<< Εκχιονισµός - αποπαγοποίηση περιοχής ∆ήµου ∆ράµας για την χειµερινή 
περίοδο Νοέµβριος 2014 – Απρίλιος 2015 >>  του θέµατος, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 32.480,00 € χωρίς ΦΠΑ και 39.950,40 € µε τον ΦΠΑ 23%. , σύµφωνα µε 
τους όρους που ακολουθούν, όπως αυτοί  συντάχθηκαν από τή ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου Τµήµα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας του  ∆ήµου 
∆ράµας 

                                                                                                                                                                     

                                            Σ Χ Ε ∆ Ι Ο   ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
Έχοντας υ�όψη : 
1) Την �αράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υ�ηρεσίες – Μελέτες» 

και την �αράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθµίσεων – 
Λοι�ές µεταβατικές ρυθµίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 
Α’), ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

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

3) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ �ερί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, �ροµηθειών 
και υ�ηρεσιών». 

4) Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και 
�ροµηθειών Οργανισµών Το�ικής Αυτοδιοικήσεως».  

5)  Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί �ροµηθειών του 
∆ηµοσίου 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)  ό�ως 
συµ�ληρώθηκαν µε το αριθµ. �ρωτ. 3699/10-09-2014 έγγραφο της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε θέµα «Εφαρµογή 
της �αρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες 
ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων �ροµηθειών, υ�ηρεσιών και έργων» 

8) Τις �ιστώσεις του Τακτικού Προϋ�ολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας του 
Κ.Α.  35.6262.14 µε εγγεγραµµένη για το οικ. έτος  2014 �ίστωση δα�άνης 
19.434, 40 €  και το υ�όλοι�ο �οσό της δα�άνης (ήτοι  20.516,00€) στον 
�ροϋ�ολογισµό του  οικ. έτους 2015. 

   9) Την αριθµ.421/2014 α�όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου �ερί έγκρισης   
ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εκχιονισµός και α�ο�αγο�οίηση 
�εριοχής ∆ήµου ∆ράµας για τη χειµερινή �ερίοδο Νοέµβριος 2014 – 
Α�ρίλιος 2015» µε τη διαδικασία του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού 

   10)Την …/2014 Α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής (ΑΟΕ) �ερί έγκρισης 
όρων δηµο�ράτησης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
ανοικτό δηµόσιο  διαγωνισµό µε σφραγισµένες �ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση των υ�ηρεσιών του 
�αρακάτω �ίνακα: 
 

Περιγραφή εργασίας: CPV Προϋ�ολογισθείσα ∆α�άνη 

«Εκχιονισµός -α�ο�αγο�οίηση 
�εριοχής ∆ήµου ∆ράµας για τη 
χειµερινή �ερίοδο Νοέµβριος 2014 – 
A�ρίλιος 2015»  

 90620000-9, 
90630000-2 

32.480,00€ 

 
Η διακήρυξη �εριέχει τα εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο Χρόνος και τό$ος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός (α�οσφράγιση �ροσφορών) θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό 

κατάστηµα ∆ράµας (Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου -2ος όροφος – γραφείο 209) σε 
ηµέρα και ώρα $ου θα καθορισθεί µε την $ερίληψη της διακήρυξης, 
ενώ�ιον της ε�ιτρο�ής διεξαγωγής διαγωνισµών για την ανάθεση εργασιών, 
�ου έχει οριστεί µε την υ�’ αριθµό 17/2014 α�όφαση της Οικονοµικής 
Ε�ιτρο�ής.  

Λε�τοµέρειες σχετικά µε τη σύνταξη και υ�οβολή �ροσφορών 
αναφέρονται στο άρθρο 9 της �αρούσας.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο Τεύχη ∆ηµο$ράτησης 
 

Τα τεύχη δηµο�ράτησης τα ο�οία α�οτελούν συµβατικά στοιχεία της 
εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η �αρούσα διακήρυξη 
β. Το τιµολόγιο µελέτης 
γ.  Η συγγραφή υ�οχρεώσεων 
δ.  Η τεχνική �εριγραφή – έκθεση 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋ$ολογισµός εργασίας 
 

Ο ενδεικτικός �ροϋ�ολογισµός της δηµο�ρατούµενης εργασίας 
ανέρχεται στο �οσό των 39.950,40 ευρώ  µε το ΦΠΑ (23%) και �εριλαµβάνει τις 
εργασίες  �ου αναλυτικά αναφέρονται  στην αριθµ. 5/2014 µελέτη της ∆/νσης 
Περ/ντος και Πρασίνου και τη συγγραφή υ�οχρεώσεων (�αράρτηµα Α), �ου 
α�οτελεί ανα�όσ�αστο τµήµα της �αρούσας . 

 Η χρηµατοδότηση θα γίνει α�ό �ιστώσεις του ∆ήµου ∆ράµας   και η 
συνολική δα�άνη θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6262.14 µε εγγεγραµµένη για το οικ. 
έτος  2014 �ίστωση δα�άνης 19.434, 40 €  και το υ�όλοι�ο �οσό της δα�άνης 
(ήτοι  20.516,00€) στον �ροϋ�ολογισµό του  οικ. έτους 2015. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο ∆εκτοί στο διαγωνισµό 
 

Στο διαγωνισµό µ�ορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσω�α ή 
Ενώσεις ή Κοινο�ραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώ�ων Ιδιωτικού ∆ικαίου 
της ηµεδα�ής, �ου α�οδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα, µ�ορούν να 
διαθέσουν τα α�αιτούµενα µηχανήµατα και έχουν εµ�ειρία σε εργασίες 
χειµερινής συντήρησης οδικού δικτύου,  ό�ως αυτές ανα�τύσσονται στο τεύχος 
της αριθµ. 5/2014 µελέτης της ∆/νσης Περ/ντος και Πρασίνου.  

 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί:  

Όσοι α�οκλείστηκαν α�ό διαγωνισµούς για �ροµήθειες ή �αροχή υ�ηρεσιών 
�ρος το ∆ηµόσιο.  
Όσοι α�οκλείστηκαν τελεσίδικα α�ό κά�οια άλλη ∆ηµόσια Υ�ηρεσία ή 
Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκ�λήρωσαν τις συµβατικές τους υ�οχρεώσεις.  
Όσα φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α του εξωτερικού έχουν υ�οστεί αντίστοιχες µε 
τις �αρα�άνω κυρώσεις 
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ΑΡΘΡΟ 5ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα �ρέ�ει να υ�οβάλλουν 
µε �οινή α�οκλεισµού µαζί µε την �ροσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 
Εγγυητική ε$ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ($ρωτότυ$η), για �οσό �ου 
αντιστοιχεί σε �οσοστό 2% ε�ί της �ροεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς 
το  Φ.Π.Α.. 

 

Α$όσ$ασµα $οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, ό�ως αυτά �εριγράφονται στο άρθρο 43, �αρ.1 του Π∆ 
60/07. (Στην �ερί�τωση νοµικών �ροσώ�ων α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή 
άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι οι διαχειριστές, στις �ερι�τώσεις 
των εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των �ροσω�ικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο �ρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες 
εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α�όφαση, 
για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στην �αρ. 1, άρθρο 43 του 
Π.∆. 60/2007, ή για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα της υ�εξαίρεσης, της α�άτης, 
της εκβίασης, της �λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκο�ίας). Το α�όσ�ασµα αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις 
(3) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
 
Πιστο$οιητικό της κατά �ερί�τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου �ριν α�ό την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, της χώρας εγκατάστασής τους, α�ό το ο�οίο να 
�ροκύ�τει ότι:  
      Για τα φυσικά $ρόσω$α,  
δεν τελούν σε �τώχευση,  �τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και ε�ίσης ότι δεν τελούν υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση  ή �τωχευτικού 
συµβιβασµού ή υ�ό άλλη ανάλογη διαδικασία.. 
      Για τα νοµικά $ρόσω$α ηµεδα$ά ή αλλοδα$ά  
δεν τελούν σε �τώχευση,  �τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και ε�ίσης ότι δεν τελούν υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση  ή �τωχευτικού 
συµβιβασµού ή υ�ό 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.  

ΑΔΑ: 7ΔΛΕΩ9Μ-Ω9Σ



- Ε�ί ηµεδα�ών εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης και �ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το �ιστο�οιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται α�ό το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό ε�ιχείρησης. 

 

Πιστο$οιητικό �ου εκδίδεται α�ό αρµόδια κατά �ερί�τωση αρχή, α�ό το 
ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι ενήµεροι ως $ρος τις υ$οχρεώσεις τους $ου 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισµένου $ροσω$ικού και εργοδότη) κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε �ερί�τωση εγκατάστασής τους 
στην αλλοδα�ή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση 
την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας �ου είναι εγκατεστηµένοι, α�ό την ο�οία 
και εκδίδεται το σχετικό �ιστο�οιητικό. 

 

Πιστο$οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι 
ενήµεροι ως $ρος τις φορολογικές  υ$οχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

Πιστο$οιητικό του οικείου Ε$ιµελητηρίου (Τεχνικού ή Ε$αγγελµατικού), µε 
το ο�οίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό ε�άγγελµα αυτών σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της υ�ό ανάθεσης σύµβασης, �ου θα έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) 
µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

Υ$εύθυνη δήλωση στην ο�οία να δηλώνει ο διαγωνιζόµενος ότι δύναται να 
διαθέσει και  να έχει σε ετοιµότητα κατ΄ ελάχιστον τουλάχιστον  δύο 
�ολυµηχανήµατα τύ�ου UNIMONG µε εκχιονιστική λε�ίδα και 
αλατοδιανοµέα για τις ανάγκες εκχιονισµού των δρόµων των κοινοτήτων και 
της �όλης της ∆ράµας �ου έχουν µικρό �λάτος οδοστρώµατος, και έναν 
ισο�εδωτήρα  (γκρέιντερ). Ε�ι�λέον σε �ερί�τωση σοβαρής βλάβης κά�οιου 
µηχανήµατος δύναται αυτό να αντικατασταθεί µε άλλο �ου θα διαθέτει τα 
ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Υ$εύθυνη δήλωση ότι έλαβε �λήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της 
συγγραφής υ�οχρεώσεων και ότι τους α�οδέχεται ανε�ιφύλακτα, ότι δεν έχει 
α�οκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου και 
ότι η �ροσφορά του ισχύει για διάστηµα 90 ηµερών. 

 

Υ$εύθυνη δήλωση ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη χρήσης των µηχανηµάτων 
έργου �ου θα χρησιµο�οιηθούν ιδιωτικών και µισθωµένων. 
 
Υ$εύθυνη δήλωση ότι οι οδηγοί - χειριστές των µηχανηµάτων έργου έχουν 
την α�αραίτητη κατά το νόµο άδεια χειριστή 
 

Τα νοµιµο$οιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, ό�ως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 
και οι τρο�ο�οιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
ε�ικυρωµένο αντίγραφο ή α�όσ�ασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου 
και των εγγράφων τρο�ο�οιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και 
έγγραφα α�ό τα ο�οία �ρέ�ει να �ροκύ�τουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος των Α.Ε., τα υ�όλοι�α �ρόσω�α �ου έχουν δικαίωµα να 
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δεσµεύουν µε την υ�ογραφή τους το νοµικό �ρόσω�ο και τα έγγραφα της 
νοµιµο�οίησης αυτών, αν αυτό δεν �ροκύ�τει ευθέως α�ό το καταστατικό 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
�ροσώ�ου. 
 

Σε $ερί$τωση συµµετοχής κοινο$ραξίας (Κ/Ξ), υ$εύθυνη δήλωση 
(θεωρηµένη για το γνήσιο των υ$ογραφών των µελών της), στην ο�οία θα 
αναφέρεται ότι στην �ερί�τωση �ου ε�ιλεγούν για τη συγκεκριµένη εργασία 
θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή  
 

Παραστατικό εκ$ροσώ$ησης, κατά την κείµενη νοµοθεσία, εφόσον οι 
διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντι�ρόσω�ο/ εκ�ρόσω�ό 
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 ∆ήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου. 
 

Φυσικό ή νοµικό �ρόσω�ο �ου συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα 
φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α στο διαγωνισµό δεν µ�ορεί να µετέχει σε 
�ερισσότερες α�ό µία �ροσφορές. Α�αγορεύεται η εκ�ροσώ�ηση δύο ή 
�ερισσοτέρων διαγωνιζόµενων α�ό το ίδιο φυσικό �ρόσω�ο. Ε�ίσης, δεν 
µ�ορεί ο εκ�ροσω�ών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας  
εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του, ό�ως ε�ίσης και 
υ�άλληλος εταιρείας �ου συµµετέχει στη δηµο�ρασία ή ειδικοί σύµβουλοι, 
�ου αµείβονται α�ό αυτή µε µισθό ή µε κά�οιον άλλο τρό�ο, να συµµετάσχει 
για δικό του λογαριασµό. 
δεκτά από την επιτροπή διαγωνισµού γίνονται δικαιολογητικά  

Τα δικαιολογητικά, κατ’ ε�ιλογή του διαγωνιζόµενου, υ�οβάλλονται είτε 
�ρωτότυ�α, είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των �ρωτοτύ�ων εγγράφων ή 
ακριβών αντιγράφων τους, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 
4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014)  ό�ως συµ�ληρώθηκαν µε το αριθµ. �ρωτ. 
3699/10-09-2014 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων µε θέµα «Εφαρµογή της �αρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 
(Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων �ροµηθειών, 
υ�ηρεσιών και έργων».  

Εφόσον δια�ιστωθεί καθ’ ο�οιονδή�οτε τρό�ο ότι ο διαγωνιζόµενος 
υ�έβαλε ψευδή δήλωση κατά την �αροχή σηµαντικών �ληροφοριών �ου 
ζητούνται στο διαγωνισµό, α$οκλείεται. 

Ε�ίσης όλα τα δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα �ρωτότυ�α δεν είναι στην 
Ελληνική γλώσσα, θα είναι ε�ισήµως µεταφρασµένα. Τα �αρα�άνω ισχύουν 
ε�ί �οινή α�οκλεισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο Προσφερόµενη τιµή 
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Η �ροσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Στην τιµή �εριλαµβάνονται οι 
τυχόν κρατήσεις και η δα�άνη για τις ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις της 
�ερίληψης της διακήρυξης. Η τιµή της �ροσφοράς είναι δεσµευτική για τον 
διαγωνιζόµενο  µέχρι και την οριστική �αραλαβή της εργασίας. Α�οκλείεται 
αναθεώρηση της τιµής �ροσφοράς και ο�οιαδή�οτε  αξίωση του αναδόχου 
�έραν  της  τιµής της �ροσφοράς του. Ο ΦΠΑ ε�ί τοις εκατό (%), στον ο�οίο 
υ�άγεται η εργασία σε ο�οιαδή�οτε χρονική στιγµή, βαρύνει το ∆ήµο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος ισχύος $ροσφορών 
 

              Οι �ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους ενενήντα 
(90) ηµέρες α�ό την ε�όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και το 
χρόνο �ου α�οδέχτηκαν να �αρατείνουν την �ροσφορά τους σε �ερί�τωση 
�ου αυτό ζητηθεί.  

  Προσφορά $ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του $ροβλε$όµενου  
α$ό  τη διακήρυξη, α$ορρί$τεται ως α$αράδεκτη. 
          Η ισχύς της  �ροσφοράς  µ�ορεί  να  �αρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί α�ό 
την Υ�ηρεσία, �ριν α�ό τη λήξη της κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστηµα τριών (3) 
µηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγυήσεις 

 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υ�έρ του συµµετέχοντος για �οσό �ου 
αντιστοιχεί σε �οσοστό 2% ε�ί της �ροεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς 
το Φ.Π.Α. και θα έχει ισχύ ε�ί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της �ροσφοράς. Κατατίθεται υ�ό µορφή γραµµατίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής ε�ιστολής αναγνωρισµένης 
Τρα�έζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη�τών ∆ηµοσίων 
Έργων Στην εγγυητική  ε�ιστολή  συµµετοχής  �ρέ�ει α�αραίτητα να 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 
1. Η ηµεροµηνία έκδοσης 
2. Ο εκδότης 
3. Ο οργανισµός το�ικής αυτοδιοίκησης �ρος τον ο�οίο α�ευθύνεται (∆ήµος 
∆ράµας) 
4. Ο αριθµός της εγγύησης 
5. Το �οσό �ου καλύ�τει η εγγύηση 
6. Η �λήρης ε�ωνυµία και η διεύθυνση του �ροµηθευτή υ�έρ του ο�οίου 
εκδίδεται η εγγύηση 
7. Η σχετική διακήρυξη (αριθµ. �ρωτ. �ερίληψης διακήρυξης) και η 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
8. Ότι η εγγύηση �αρέχεται ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, ο δε εκδότης 
�αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 
9. Ότι το �οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ �ου διενεργεί το 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία α�ό µέρους του 
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εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
α�αίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίηση. 
10. Ότι σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης 
υ�όκειται σε �άγιο τέλος χαρτοσήµου 
11. Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η Εγγυητική Ε�ιστολή 
Συµµετοχής �ρέ�ει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη 
του χρόνου της �ροσφοράς �ου ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 120 ηµέρες).  
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υ�οχρεούται να �ροβεί στην �αράταση της 
ισχύος της εγγύησης, ύστερα α�ό α�λό έγγραφο της υ�ηρεσίας του ΟΤΑ �ου 
διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα �ρέ�ει να γίνει �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
 

Συντάσσεται σύµφωνα µε το συνηµµένο υ�όδειγµα, �ου α�οτελεί 
ανα�όσ�αστο µέρος της �αρούσας.  

Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την �ροσήκουσα, κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση, α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες και δεν λαµβάνονται υ�' όψη. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
  Ο ανάδοχος στον ο�οίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού 
υ�οχρεούται να καταθέσει κατά την υ�ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της ο�οίας καθορίζεται σε �οσοστό 5% ε�ί της αξίας της 
σύµβασης χωρίς να υ�ολογίζεται ο ΦΠΑ. Κατατίθεται υ�ό µορφή γραµµατίου 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής ε�ιστολής 
αναγνωρισµένης Τρα�έζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και 
Εργολη�τών ∆ηµοσίων Έργων. 

Συντάσσεται σύµφωνα µε το συνηµµένο υ�όδειγµα. �ου α�οτελεί 
ανα�όσ�αστο µέρος της �αρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  Τρό$ος Σύνταξης των Προσφορών 

 Όσοι ε�ιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, �ρέ�ει να 
καταθέσουν   αυτο�ροσώ�ως, υ�οδεικνύοντας το δελτίο της αστυνοµικής τους 
ταυτότητας για την ταυτο�οίηση των �ροσω�ικών τους στοιχείων, το φάκελο 
$ροσφοράς τους, σφραγισµένο ε$ί $οινή α$οκλεισµού, την καθορισµένη 
ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού ενώ�ιον της αρµόδιας ε�ιτρο�ής. Πέραν της 
καθορισµένης ώρας καµιά �ροσφορά δε θα γίνει δεκτή. 

Οι �ροσφορές   υ�οβάλλονται σε �ερί�τωση ατοµικής ε�ιχείρησης α�ό 
τον ε�ιχειρηµατία, σε �ερί�τωση κοινο�ραξίας α�ό όλους τους 
κοινο�ρακτούντες ή α�ό νόµιµο εκ�ρόσω�ό τους (ένας α�ό τους 
κοινο�ρακτούντες οριζόµενος µε συµβολαιογραφικό έγγραφο) και σε 
�ερί�τωση εταιρείας α�ό τον νόµιµο εκ�ρόσω�ό της.   
Στο φάκελο κάθε $ροσφοράς $ρέ$ει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο �λήρης τίτλος της αρµόδιας υ�ηρεσίας �ου διενεργεί την εργασία 
(∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ) 
γ) Ο αριθµός της δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθµός 
πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην εφηµερίδα)  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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 ε)Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου (ονοµατε�ώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ, 
τηλέφωνο,  e-mail) . 

Μέσα στο φάκελο �ροσφοράς το�οθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
�ροσφορά στοιχεία ως εξής.  Στον κυρίως φάκελο το�οθετούνται όλα τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα οικονοµικά στοιχεία 
της �ροσφοράς το�οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, ε�ί �οινή 
α�οκλεισµού, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου και θα �εριέχει συµ�ληρωµένο, το σφραγισµένο α$ό την 
Υ$ηρεσία, έντυ�ο οικονοµικής �ροσφοράς �ου ε�ισυνά�τεται στο τέλος της 
�αρούσας. 

Η �εριεχόµενη οικονοµική �ροσφορά θα �ρέ�ει ε$ί $οινής 
α$οκλεισµού να είναι υ$ογεγραµµένη και να αναγράφει αριθµητικά και 
ολογράφως το συνολικό ενιαίο ακέραιο $ροσφερόµενο $οσοστό έκ$τωσης 
(%) ε�ί του συνολικού �ροϋ�ολογισµού της µελέτης της εργασίας (�οσό µε το 
ΦΠΑ). Η Οικονοµική Προσφορά θα είναι συνταγµένη στην ελληνική γλώσσα 
και σύµφωνα µε το υ�όδειγµα �ου χορηγείται α�ό την Υ�ηρεσία. Η 
οικονοµική �ροσφορά υ�ογράφεται α�ό τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή 
τους νόµιµους εκ�ροσώ�ους τους. Οι �ροσφορές των κοινο�ραξιών 
υ�ογράφονται α�ό όλους τους κοινο�ρακτούντες. Προσφορές �ου έχουν 
συνταχθεί µε διαφορετικό τρό�ο α�ό το υ�όδειγµα της Υ�ηρεσίας  ή δε 
φέρουν την �ρωτότυ�η σφραγίδα του ∆ήµου  θα α�ορρί�τονται, καθιστώντας 
το σύνολο της �ροσφοράς του διαγωνιζόµενου α�αράδεκτη.  

Συνηµµένο υ�όδειγµα οικονοµικής �ροσφοράς υ�άρχει στο τέλος της 
�αρούσας και α�οτελεί ανα�όσ�αστο µέρος αυτής.  
 

Ε$ισηµαίνεται ότι : 
α) α$οκλείονται α�ό το διαγωνισµό �ροσφορές, στις ο�οίες α�ουσιάζει η 
υ$ογραφή του υ�οψηφίου ή δεν αναγράφεται το ενιαίο �οσοστό έκ�τωσης 
ολογράφως και αριθµητικώς. 
β) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου �οσοστού έκ�τωσης υ�ερισχύει της 
αντίστοιχης αριθµητικής, 
γ) α$οκλείονται α�ό το διαγωνισµό �ροσφορές, στις ο�οίες το αναγραφόµενο 
ενιαίο �οσοστό έκ�τωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθµός. 
δ)Η οικονοµική �ροσφορά �ρέ�ει να είναι ευκρινώς γραµµένη, χωρίς 
σβησίµατα. ∆εν ισχύει η κατάθεση εναλλακτικών �ροσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού 
 

1. Παραλαβή $ροσφορών 
 

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 
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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 �αράδοσης των �ροσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια 
συνεδρίαση και αρχίζει α�ό την ε�ιτρο�ή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά σειρά ε�ίδοσης τους. Τα έγγραφα �ου βρίσκονται σε κάθε 
φάκελο αναγράφονται στα �ρακτικά �εριλη�τικά µεν, αλλά µε τρό�ο �ου να 
φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.  

Ο φάκελος �ου �εριέχει την « ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον 
ανοικτό φάκελο, �αραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος 
αύξων αριθµός µε αυτόν �ου αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.  

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, 
όσοι �αρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία 
καθίσταται µυστική. Η ε�ιτρο�ή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και α�οφασίζει �οιοι θα 
α�οκλειστούν. Κατό�ιν η συνεδρία γίνεται �άλι δηµόσια και ο �ρόεδρος της 
ε�ιτρο�ής ανακοινώνει αυτούς �ου α�οκλείονται α�ό τη δηµο�ρασία, καθώς 
και τους λόγους α�οκλεισµού τους. 
  Στη συνέχεια µετά την �αρέλευση της �ροθεσµίας υ�οβολής ενστάσεων, 
καλούνται οι διαγωνιζόµενοι σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για την 
α�οσφράγιση των οικονοµικών �ροσφορών, εκτός αν όλοι οι συµµετέχοντες 
µε υ�εύθυνη δήλωσή τους δηλώσουν ότι δε θα �ροχωρήσουν σε υ�οβολή 
ένστασης, ο�ότε το άνοιγµα των οικονοµικών �ροσφορών γίνεται την ίδια 
ηµέρα  διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
 

3. Α$οσφράγιση των Προσφορών 
 

Οι φάκελοι των �ροσφορών �ου έγιναν δεκτές στη δηµο�ρασία, 
α�οσφραγίζονται κατά σειρά α�ό την ε�ιτρο�ή και οι �ροσφερόµενες τιµές 
ανακοινώνονται δηµόσια. 

Προσφορές �ου δεν έχουν την υ�ογραφή του µειοδότη ή δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης α�ορρί�τονται.  
 

4. Ανακήρυξη αναδόχου – Κατακύρωση  
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, µε την υ�οβολή 

ενιαίου ακέραιου θετικού �οσοστού έκ�τωσης ε�ί τοις εκατό (%). 
Σε  �ερί�τωση �ου �ερισσότεροι του ενός έχουν �ροσφέρει την ίδια 

χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται α�ό την Οικονοµική 

Ε�ιτρο�ή. 
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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 τρο�ο�οιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία 
�ου αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Η σύµβαση συνά�τεται για το �ραγµατικό �οσό της αξίας της 
υ�ηρεσίας, ό�ως �ροκύ�τει α�ό την τιµή της �ροσφοράς του µειοδότη κατά τη 
δηµο�ρασία. 

Σε �ερί�τωση �ου ο ανάδοχος δεν �ροσέλθει για την υ�ογραφή της 
σύµβασης µέσα στην καθορισµένη �ροθεσµία ή δεν �ροσκοµίσει την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκ�τωτος, κατό�ιν α�όφασης του δηµοτικού 
συµβουλίου, υ�οκείµενης σε έλεγχο νοµιµότητας α�ό το Γενικό Γραµµατέα της 
Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η εγγύηση �ου έχει καταβάλει, εκ�ί�τει εις 
όφελος του εργοδότου δήµου λόγω ειδικής �ρος τούτο �οινής και 
ε�αναλαµβάνεται ο διαγωνισµός διατηρουµένου του δικαιώµατος 
α�οκαταστάσεως ο�οιασδή�οτε τυχόν ζηµίας του δήµου α�ό την ε�ανάληψη 
αυτή σε βάρος του αρνηθέντος να υ�ογράψει την σύµβαση αναδόχου (άρθρο 
26, �αρ.1 του Π∆ 28/80). 
 

5. Ενστάσεις 
Οι ενστάσεις κατά της δηµο�ρασίας, κατατίθενται στην ε�ιτρο�ή �ου 

διενέργησε τη δηµο�ρασία στο δήµο, µέχρι την ε�όµενη α�ό τη διεξαγωγή της 
δηµο�ρασίας εργάσιµη ηµέρα. Οι ενστάσεις �ου κατατέθηκαν στον δήµο 
�ρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην ε�ιτρο�ή �ου 
διενήργησε τη δηµο�ρασία. 
 Για τις ενστάσεις α�οφαίνεται η Οικονοµική Ε�ιτρο�ή. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  Τρό$ος $ληρωµής - κρατήσεις 
 

Η �ληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά µε βάση τις συνολικές 
ώρες εργασίας των µηχανηµάτων �ου θα χρησιµο�οιηθούν, και θα 
βεβαιωθούν α�ό την αρµόδια υ�ηρεσία του ∆ήµου (Τµήµα Περ/ντος & 
Πολιτικής Προστασίας) και τους Προέδρους των Το�ικών και ∆ηµοτικών µας 
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τον �ίνακα ενδεικτικού �ροϋ�ολογισµού της 
µελέτης. Σηµειώνεται ότι σε �ερί�τωση �ου έχει καταλογιστεί �οινική ρήτρα 
εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συµβατικής �αράλειψης, αυτή θα αφαιρείται 
α�ό το �οσό της οικείας �ιστο�οίησης και η διαφορά θα α�οτελεί το τελικό 
�ιστο�οιούµενο �ρος �ληρωµή �οσό. 

Οι �ληρωµές θα γίνονται µετά α�ό την έκδοση του σχετικού εντάλµατος 
�ληρωµής. Η �ληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. 
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Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δα�άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και 
των τυχόν ε�αναλη�τικών.  Υ�όκειται ε�ίσης σε όλους τους βάσει των 
κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις �ου ισχύουν κατά την ηµέρα 
της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

Άρθρο 13ο  Πληροφορίες 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό �αρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες α�ό το Τµήµα Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας, αρµόδια 
υ�άλληλος Σαµαρά Ιορδάνα, τηλέφωνα 2521350626. Αντίγραφο της 
διακήρυξης χορηγείται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους, κατό�ιν 
�ρωτοκολληµένης αίτησής τους, α�ό το Τµήµα Περ/ντος και Πολιτικής 
Προστασίας, ( γραφείο 203 του ∆ηµαρχείου), �ου βρίσκεται στην ταχυδροµική 
∆/νση Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου. Πληροφορίες και διάθεση τευχών θα 
δίνονται µέχρι δύο (2) ηµέρες �ριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού. 
 

Αρθρο 14ο Εµ$ιστευτικότητα αναδόχου 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, 
ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υ�οχρέωση να τηρήσει εµ�ιστευτικές και να µη 
γνωστο�οιήσει σε ο�οιοδή�οτε τρίτο, ο�οιαδή�οτε έγγραφα ή �ληροφορίες 
�ου θα �εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκ�λήρωση των συµβατικών 
υ�οχρεώσεων του. Ε�ίσης θα αναλάβει την υ�οχρέωση να µην γνωστο�οιήσει 
ο�οιοδή�οτε έγγραφο ή �ληροφορία �ου σχετίζεται µε το έργο �ου θα εκτελέσει 
χωρίς την �ροηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Άρθρο 15o Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία 

 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα �ροσ�αθούν να ρυθµίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά, �ου τυχόν θα �ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά 
την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης �ου θα υ�ογραφεί.  

Ε�ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται α�ό τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια της ∆ράµας.  

 

   ΑΡΘΡΟ 16ο   ∆ηµοσίευση 
 

Περίληψη της �αρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο  ηµερήσιες 
το�ικές (νοµαρχιακές) εφηµερίδες και µία εβδοµαδιαία το�ική (νοµαρχιακή),  
καθώς και στο ειδικό τεύχος δηµοσιεύσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.   

Η �ερίληψη διακήρυξης ε�ι�λέον θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο 
του ∆ήµου (�ίνακας ανακοινώσεων), θα α�οσταλεί στο Εµ�ορικό 
Ε�ιµελητήριο και θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στη  « ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
»  και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

Οι δα�άνες δηµοσίευσης της �ερίληψης της �αρούσας διακήρυξης, 
αρχικής και τυχόν ε�αναλη�τικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση  περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή 
περίοδο  

Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015» 

 

 

 
    

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  της ανωτέρω εργασίας 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

                                                 
   Έκ�τωση  ………………………….. ………………………..  τοις εκατό 

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

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
  
 

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

               (υπογραφή – σφραγίδα) 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τρά�εζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 
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 Ηµεροµηνία Εκδοσης..........  

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

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

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 …/…/2014 (ημερομηνία διεξαγωγής 
διαγωνισμού)  της εργασίας «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση  περιοχής Δήμου 
Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015», σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. ........   ..../..../..2014 περίληψη διακήρυξης. 

Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. �ου 
α�ορρέουν α�ό τη συµµετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 

Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) το �ολύ εργάσιµες 
ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίησή σας. 

Α�οδεχόµαστε να �αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α�ό α�λό 
έγγραφο της Υ�ηρεσίας σας, µε την �ροϋ�όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
µας υ�οβληθεί �ριν α�ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε 
�άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, 
δεν υ�ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο 
Οικονοµικών για την Τρά�εζά µας. 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τρά�εζας............................................................................... 
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Κατάστηµα............................................................................................. 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

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

 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

 

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

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα ε�ιστολή 
ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως του �οσού ………………………………… υ�έρ τ… 
……………………………………………………., ∆/νση 
…………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των 
όρων της σύµβασης �ου αφορά την εργασία «Εκχιονισµός - α$ο$αγο$οίηση  
$εριοχής ∆ήµου ∆ράµας για τη χειµερινή $ερίοδο Νοέµβριος 2014 – 
Α$ρίλιος 2015»,   
Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις τ.. εν λόγω  �ου 
α�ορρέουν α�ό την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) το �ολύ εργάσιµες 
ηµέρες, α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίησή σας. 

Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε 
�άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την ε�ιστροφή της σε µας 

Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, 
δεν υ�ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο 
Οικονοµικών για την Τρά�εζά µας. 

                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η µελέτη συντάσσεται µε σκο�ό την αντιµετώ�ιση εντός των διοικητικών 
ορίων του ∆ήµου, των δυσµενών καιρικών συνθηκών (χιονο�τώσεις �αγετός),  
�ου �ροκύ�τουν κατά τη χειµερινή �ερίοδο και είναι ιδιαίτερα έντονες  σε 
�εριοχές µε υψόµετρο, ό�ως την ∆ηµοτική Ενότητα Σιδηρονέρου, την Τ.Κ 
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Μακρυ�λαγίου κ.α., δεδοµένου ότι ο δήµος αδυνατεί να αντα�εξέλθει, γιατί δε 
διαθέτει τα κατάλληλα µηχανικά µέσα και το ειδικευµένο �ροσω�ικό 
(χειριστές). 

Με την �αρούσα µελέτη �ροβλέ�εται η εκτέλεση των �αρακάτω εργασιών: 
ο εκχιονισµός όλου του οδικού δικτύου αρµοδιότητας συντήρησης  του ∆ήµου, 
των δρόµων εντός  των Το�ικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και της �όλης της  
∆ράµας, δρόµων �ου οδηγούν σε �οιµνιοστάσια  µε χρήση κατάλληλων 
µηχανηµάτων. 

Συγκεκριµένα το οδικό δίκτυο του ο�οίου η χειµερινή συντήρηση είναι 
αρµοδιότητα του ∆ήµου είναι ότι βρίσκεται εντός των διοικητικών του 
ορίων και δε συµ�εριλαµβάνεται στις αριθµ. 3884/5-9-2007 (ΦΕΚ 
1970Β΄/8-10-2007) και 937/20-9-2011 (ΦΕΚ 937Β΄/12-10-2011) 
α�οφάσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ �ερί καθορισµού οδών �ου ανήκουν 
στην αρµοδιότητα ευθύνης της. 

 η ρίψη αλατιού  σε �ερί�τωση �αγετού σε όλο το οδικό δίκτυο αρµοδιότητας 
συντήρησης  του ∆ήµου (η �ροµήθεια του αλατιού θα βαρύνει τον ανάδοχο) 
µε χρήση κατάλληλων µηχανηµάτων 

Το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών είναι η χειµερινή �ερίοδος 
2014-2015 και συγκεκριµένα α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης ως 15-4-2014. 

Οι �αρα�άνω εργασίες θα ανατεθούν σε τρίτο µε ανοικτό δηµόσιο 
διαγωνισµό.  

Α�αραίτητη �ροϋ�όθεση συµµετοχής  υ�οψήφιου ανάδοχου στο 
διαγωνισµό είναι η �ροσκόµιση  υ�εύθυνης δήλωσης στην ο�οία να δηλώνει 
ότι δύναται να διαθέσει και  να έχει σε ετοιµότητα κατ΄ ελάχιστον τουλάχιστον  
δύο �ολυµηχανήµατα τύ�ου UNIMONG µε εκχιονιστική λε�ίδα και 
αλατοδιανοµέα για τις ανάγκες εκχιονισµού των δρόµων των κοινοτήτων και 
της �όλης της ∆ράµας, �ου έχουν µικρό �λάτος οδοστρώµατος, και έναν 
ισο�εδωτήρα  (γκρέιντερ), �ου µ�ορούν να είναι δικά του ή µισθωµένα καθώς 
και η δέσµευση ότι σε �ερί�τωση σοβαρής βλάβης του �ροσφεροµένου 
µηχανήµατος, αυτό θα αντικατασταθεί µε άλλο µε �αρόµοια τεχνικά 
χαρακτηριστικά..  

Οι δα�άνες �ληρωµής του �ροσω�ικού, καυσίµων, ασφαλειών, βλαβών 
καθώς και της �ροµήθειας α�αραίτητης �οσότητας  αλατιού α�οχιονισµού, 
βαρύνουν τον ίδιο.  

Η �ληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά µε βάση τις συνολικές ώρες 
εργασίας των µηχανηµάτων �ου θα χρησιµο�οιηθούν και θα βεβαιωθούν α�ό 
την αρµόδια υ�ηρεσία του ∆ήµου (Τµήµα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας) 
και τους Προέδρους των Το�ικών και ∆ηµοτικών µας Κοινοτήτων, σύµφωνα 
µε τον �ίνακα ενδεικτικού �ροϋ�ολογισµού της µελέτης. Στην τιµή µονάδας 
�εριλαµβάνεται η ωριαία α�οζηµίωση του µηχανήµατος, οι δα�άνες 
�ληρωµής του χειριστή οδηγού, καυσίµων, ασφαλειών, βλαβών οι δα�άνες 
�λήρωσης του µηχανήµατος µε αλάτι, η δα�άνη �ροµήθειας της α�αραίτητης 
�οσότητας αλατιού καθώς και της ε�ιφυλακής του µηχανήµατος όταν ζητηθεί. 

Το συνολικό κόστος της εργασίας, βάσει του ενδεικτικού τιµολογίου της 
µελέτης, ανέρχεται στο �οσό των 32.480,00 ευρώ (39.950,40 € µε το ΦΠΑ 23%). 
Το κόστος της δα�άνης θα βαρύνει  τον Κ.Α. 35.6262.14  του �ροϋ�ολογισµού 
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του ∆ήµου µε εγκεκριµένη, για το  οικ. έτος 2014, �ίστωση 19.434, 40 ευρώ 
(τόση εκτιµάται α�ό την υ�ηρεσία µας η δα�άνη της εργασίας για το χρονικό 
διάστηµα α�ό το Νοέµβριο του 2014 µέχρι το τέλος του έτους) και το υ�όλοι�ο 
της δα�άνης, ήτοι �ίστωση 20.516,00€ στον �ροϋ�ολογισµό του  οικ. έτους 
2015. 

 

      CPV: 90620000-9 Υ�ηρεσίες εκχιονισµού,   
                90630000-2 Υ�ηρεσίες καθαρισµού α�ό τον �άγο 

                                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ (€/h) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Α�οχιονισµός, ρίψη 
αλατιού µε χρήση 
κατάλληλου µηχανήµατος  

h 406 80,00 32480,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 32480,00 
   ΦΠΑ 23%: 7470,40 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 39.950,40 

 

Η τιµή µονάδας ορίστηκε µετά α�ό έρευνα �ου έκανε το Τµήµα µας στις 
τρέχουσες τιµές εκτέλεσης ανάλογων εργασιών.  Στην τιµή µονάδας  
συµ�εριλαµβάνονται η ωριαία α�οζηµίωση του µηχανήµατος, οι δα�άνες 
�ληρωµής του χειριστή οδηγού, των καυσίµων, ασφαλειών, βλαβών, οι 
δα�άνες �λήρωσης του µηχανήµατος µε αλάτι, η δα�άνη �ροµήθειας της 
α�αραίτητης �οσότητας αλατιού καθώς και της ε�ιφυλακής του µηχανήµατος.  
Ε�ιµετρώνται µόνο οι ώρες κατά τις ο�οίες εκτελούνται εργασίες 
α�οχιονισµού, χωρίς να �εριλαµβάνονται οι ώρες στάσης και �ορείας �ρος 
την �εριοχή α�οχιονισµού.  

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 

Την �αράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υ�ηρεσίες – Μελέτες» και 
την �αράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθµίσεων – Λοι�ές 
µεταβατικές ρυθµίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), 
∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 
Την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2007 «Εφαρµογή διατάξεων 
Ν.3463/2006». 
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». 

Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».  
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Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα 

& ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» . 
 

Άρθρο 2ο :     Συµβατικά στοιχεία 
 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
α. Η ∆ιακήρυξη 
β. Το τιµολόγιο µελέτης 
γ.  Η συγγραφή υ�οχρεώσεων 
δ.  Η Τεχνική �εριγραφή - έκθεση 
 

Άρθρο 3ο :     Εργασία 
 

Η �αρούσα συγγραφή υ�οχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της  εργασίας 
εκχιονισµού και α�ο�αγο�οίησης του οδικού δικτύου αρµοδιότητας του 
∆ήµου ∆ράµας  (είναι το οδικό δίκτυο �ου βρίσκεται εντός των διοικητικών 
του ορίων  και δε συµ�εριλαµβάνεται στις αριθµ. 3884/5-9-2007 (ΦΕΚ 
1970Β΄/8-10-2007) και 937/20-9-2011 (ΦΕΚ 937Β΄/12-10-2011) α�οφάσεις της 
Περιφέρειας ΑΜΘ �ερί καθορισµού οδών �ου ανήκουν στην αρµοδιότητα 
ευθύνης της), τη  χειµερινή �ερίοδο Νοέµβριος 2014 µέχρι 15 Α�ριλίου 2015, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 5/2014 µελέτη της ∆/νσης Περ/ντος και Πρασίνου. 

Αντικείµενο της εργασίας είναι: 
ο εκχιονισµός όλου του οδικού δικτύου αρµοδιότητας συντήρησης  του ∆ήµου, 
µε χρήση κατάλληλων µηχανηµάτων 
 η ρίψη αλατιού  σε �ερί�τωση �αγετού σε όλο το οδικό δίκτυο αρµοδιότητας 
συντήρησης  του ∆ήµου (η �ροµήθεια 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 ∆ανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας. 
 

Άρθρο 5ο:_ Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες 
Η �ροθεσµία εκτέλεσης των εργασιών είναι α�ό την ηµεροµηνία 

υ�ογραφής της σύµβασης και µέχρι 15 Α�ριλίου 2015. Η �αράδοση της 
εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση 
της αριθµ. 5/2014 µελέτης. 

 

Άρθρο 6ο:_ Παραλαβή εργασιών - Πληρωµές-Κρατήσεις 
Η �ληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά µε βάση τις συνολικές 

ώρες εργασίας των µηχανηµάτων �ου θα χρησιµο�οιηθούν, και θα 
βεβαιωθούν α�ό την αρµόδια υ�ηρεσία του ∆ήµου (Τµήµα Περ/ντος & 
Πολιτικής Προστασίας) και τους Προέδρους των Το�ικών και ∆ηµοτικών µας 
Κοινοτήτων �ου θα υ�ογράψουν το σχετικό �ρωτόκολλο �αραλαβής των 
εργασιών, σύµφωνα µε τον �ίνακα ενδεικτικού τιµολογίου της µελέτης.  

Σηµειώνεται ότι σε �ερί�τωση �ου έχει καταλογιστεί �οινική ρήτρα εις 
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βάρος του αναδόχου εξαιτίας συµβατικής �αράλειψης, αυτή θα αφαιρείται 
α�ό το �οσό της οικείας �ιστο�οίησης και η διαφορά θα α�οτελεί το τελικό 
�ιστο�οιούµενο �ρος �ληρωµή �οσό. 

Οι �ληρωµές θα γίνονται µετά α�ό την έκδοση του σχετικού εντάλµατος 
�ληρωµής. Η �ληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. Για τις 
�αρούσες εργασίες δεν �ροβλέ�εται γενικό όφελος και ο Ανάδοχος βαρύνεται 
µε τα έξοδα δηµοσίευσης και τις νόµιµες κρατήσεις και φόρους για τρίτους 
κ.λ.�. �ου 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 

�ου αναγράφονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο �εριλαµβάνονται όλες οι 
εργασίες και όλα τα υλικά-µέσα �ου α�αιτούνται 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 :     Υ$οχρεώσεις 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 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 :    Ε$ίλυση διαφορών 
Οι διαφορές �ου θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, 

ε�ιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
 

Άρθρο 11ο :_ Ενιαία ισχύς της συµβάσεως 
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ α�ό την υ�ογραφής του σχετικού 

συµφωνητικού. 
 

ΨΗΦΙΖΕΙ  πίστωση 15.800,32 χωρίς ΦΠΑ (19.434,40 € µε τον Φ.Π.Α. 23%) σε 
βάρος  του  Κ.Α. 35.6262.14 του προϋπολογισµού 

 

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