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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης /22-06-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Απόφασης: 128/2016
:

ΘΕΜΑ:

Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και
αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε.
Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης του
Κ.Α. 35.6262.23

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 22ης Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 8.30 π.μ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό του
αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από την 23456/17-06-2016 γραπτή
πρόσκλησή του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, 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 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καραμπατζάκης Δημήτριος
Σολάκης Άγγελος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Ζαχαριάδης Παύλος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.

Μαμσάκος Χριστόδουλος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ηλιάδης Νικόλαος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης
Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. αντιπρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει
στα μέλη της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 23176/16-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης
Περι/ντος & Πρασίνου του Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση όρων σχεδίου
διακήρυξης για την δημοπράτηση της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής
προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α.
35.6262.23, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.
Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω:
«Σας διαβιβάζουμε σχέδιο διακήρυξης με τους όρους δημοπράτησης της εργασίας
«Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε Σιδηρονέρου, του
Δήμου Δράμας» προϋπολογισμού 12.070,00€ χωρίς ΦΠΑ και 14.966,80€ με το ΦΠΑ.
Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά για την έγκρισή τους καθώς και την ψήφιση της
σχετικής πίστωσης (ποσό 14.966,80€) σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 35.6262.23 του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
CPV: 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα
45112600-1 Εργασίες αφαίρεσης και πλήρωσης γαιών»
Η Οικονομική Επιτροπή , μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75
Ν. 3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας
Αποφασίζει


Ομόφωνα

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της εργασίας
«Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου
Δράμας», προϋπολογισμού 14.966,80€ (µε το Φ.Π.Α.), 12.070,00€ (χωρίς τον
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν, όπως αυτοί συντάχθηκαν από
τη Δ/νση Περι/ντος & Πρασίνου του Δήμου Δράμας:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την
παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές
μεταβατικές ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, ΤΕΥΧΟΣ Α'),
Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων
Ν.3463/2006».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/2007 ΤΕΥΧΟΣ Α') «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, ΤΕΥΧΟΣ Α') «Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/1995 ΤΕΥΧΟΣ Α') «Περί προμηθειών του
Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
6. Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014
ΤΕΥΧΟΣ Α')
7. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4368/2016(ΦΕΚ 21/21-02-2016 ΤΕΥΧΟΣ Α'),
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όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 4380/2016 ( ΦΕΚ 66/15-04-2016
ΤΕΥΧΟΣ Α') και το άρθρο 2 του N. 4392/2016 (ΦΕΚ 100/ 31-05-2016 ΤΕΥΧΟΣ
Α')
8. Τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2016
με Κ.Α. 35.6262.23
9. Την αριθμ. 7/2016 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου για το έργο
«Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε Σιδηρονέρου του
Δήμου Δράμας», που εγκρίθηκε με την αριθμ. 8024/06-06-2016 (AΔΑ
7768ΟΡ1Υ-ΡΘΒ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Δράμας
10. Την αριθμ. 304/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης
ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής
προστασίας της Δ.Ε Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας» με τη διαδικασία του
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού.
11. Την …/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων
δημοπράτησης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω
πίνακα:
Περιγραφή εργασίας:
«Εργασίες πρόληψης και
αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε
Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας»

CPV
77312000-0
45112600-1

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
(χωρίς το ΦΠΑ)
12.070,00 €

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν.3463/06) και του ΠΔ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ»
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1 ) Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός για τη δημοπράτηση της εργασίας θα διεξαχθεί στις ……/…../2016, στο
δημοτικό κατάστημα (γραφείο 209) που βρίσκεται στη Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου,
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού που συστήθηκε με την αριθμ. 453/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 10:30 π.μ.
1.2) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
 Εργολάβοι δημοσίων έργων πρασίνου ανεξαρτήτως τάξης πτυχίου ΜΕΕΠ,
εμπειροτέχνες εργολάβοι δημοσίων έργων πρασίνου
κάτοχοι πτυχίου
Εργοληπτών Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) ανεξαρτήτως ορίου.
 Ιδιώτες που το επάγγελμά τους όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση του
Επιμελητηρίου είναι συναφές με την υπό δημοπράτηση εργασία. Σε περίπτωση
που το πιστοποιητικό του επιμελητηρίου του διαγωνιζόμενου δεν καλύπτει τις
απαιτήσεις και των δυο κατηγοριών εργασιών (όπως αναφέρονται στην αριθμ.
7/2016 μελέτη), απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το
γνήσιο υπογραφής και πιστοποιητικού επιμελητηρίου του φυσικού ή νομικού
προσώπου που θα δεσμευτεί για την εκτέλεση της μη καλυπτόμενης από το
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διαγωνιζόμενο κατηγορίας εργασιών.
 Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 7 της ΥΑ 11389/93.
 Συνεταιρισμοί (δασικοί) οι οποίοι
θα προσκομίσουν
πιστοποιητικό
επιμελητηρίου και υπεύθυνη δήλωση φυσικού ή νομικού προσώπου με
θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής με την οποία θα βεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί
με τον συνεταιρισμό για την εκτέλεση της κατηγορίας εργασιών ''Βελτίωση
βατότητας (διαμόρφωση ισοπέδωση)'' της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και
αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»
Οι ενώσεις φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται
να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγούν θα συστήσουν
κοινοπραξία σύμφωνα µε την ελληνική νομοθεσία.
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:
- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών
προς το Δημόσιο
- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή
Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις
- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με
τις παραπάνω κυρώσεις
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (πρωτότυπη), για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης (ποσό χωρίς το
Φ.Π.Α.).
2. Κατά περίπτωση:
Α.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελματικού), µε το
οποίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται µε το αντικείμενο
της υπό ανάθεσης σύμβασης εργασίας, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ή πτυχίο ΜΕΕΠ
του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για εξειδικευμένες εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ή πτυχίο Εργοληπτών Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) του πρώην
υπουργείου Γεωργίας
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.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 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.
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Α/Α
4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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.

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Α/Α
1

2

3

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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.
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.Δ. 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.
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
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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 ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και
«Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

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 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)
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2

Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

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. Τα έγγραφα αυτά θα
υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

2

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ.
60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3

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
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Α/Α

5

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

2

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών
των μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν
για τη συγκεκριμένη εργασία θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή, σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία
1. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη και ειδικά ότι η
προσφορά του ισχύει για διάστημα 120 ημερών.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη
Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις
3. Όλα τα κατά νόμο και περίπτωση νομιμοποιητικά της συμμετοχής τους
έγγραφα όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού
και τροποποιήσεις αυτού (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.).
4. Παραστατικό εκπροσώπησης κατά την κείμενη νομοθεσία , εφόσον οι
διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό
τους.
5. Σε περίπτωση που
το πιστοποιητικό του επιμελητηρίου του
διαγωνιζόμενου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις και των δυο κατηγοριών
εργασιών (όπως αναφέρονται στην αριθμ. 7/2016 μελέτη), απαιτείται η
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής
και πιστοποιητικού επιμελητηρίου του φυσικού ή νομικού προσώπου
που θα δεσμευτεί για την εκτέλεση της συγκεκριμένης κατηγορίας εργασιών,
συνεργαζόμενος με τον διαγωνιζόμενο. Στην υπεύθυνη δήλωση θα
αναφέρεται: δηλώνω ότι θα συνεργαστώ με τον ......................... (επωνυμία
διαγωνιζόμενου) για τη εκτέλεση της κατηγορίας εργασιών .............................
(Κοπή παρόδιας βλάστησης ή Βελτίωση
βατότητας (διαμόρφωση
ισοπέδωση)) της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας
της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»
6. Σε περίπτωση συμμετοχής δασικού συνεταιρισμού απαιτείται η
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προσκόμιση πιστοποιητικού επιμελητηρίου και υπεύθυνης δήλωσης
φυσικού ή νομικού προσώπου με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής με την
οποία θα βεβαιώνει ότι: δηλώνω ότι θα συνεργαστώ με τον .........................
(επωνυμία συνεταιρισμού) για την εκτέλεση της κατηγορίας εργασιών
''Βελτίωση βατότητας (διαμόρφωση, ισοπέδωση)'' της εργασίας «Εργασίες
πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου
Δράμας»
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα εκδιδόμενα πιστοποιητικά
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, είναι δυνατό να αντικατασταθεί,
για τα σημεία που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω πιστοποιητικά, από Ένορκη Δήλωση
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί µε άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο
φυσικό πρόσωπο. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού
συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του,
όπως επίσης και υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει στη δημοπρασία ή ειδικοί
σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή µε μισθό ή µε κάποιον άλλο τρόπο, να
συμμετάσχει για δικό του λογαριασμό.
Τα δικαιολογητικά, κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου, υποβάλλονται είτε πρωτότυπα,
είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων
τους, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014)
όπως συμπληρώθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 3699/10-09-2014 έγγραφο της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1
του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων
προμηθειών, υπηρεσιών και έργων».
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή
δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό,
αποκλείεται.
Επίσης όλα τα δικαιολογητικά εφόσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα,
θα είναι επισήμως μεταφρασμένα.
Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
αυτοπροσώπως το φάκελο συμμετοχής τους, την καθορισμένη ημέρα και ώρα του
διαγωνισμού ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής επιδεικνύοντας την αστυνομική τους
ταυτότητα. Πέραν της καθορισμένης ώρας καμιά προσφορά δε θα γίνει δεκτή.
Οι προσφορές
υποβάλλονται σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον
επιχειρηματία, σε περίπτωση κοινοπραξίας από όλους τους κοινοπρακτούντες ή από
νόμιμο εκπρόσωπό τους (ένας από τους κοινοπρακτούντες οριζόμενος με
συμβολαιογραφικό έγγραφο) και σε περίπτωση εταιρείας από τον νόμιμο εκπρόσωπό
της.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς που υποβάλλεται κλειστός πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία (ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ)
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γ)Ο τίτλος της εργασίας: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα
περιαστικά δάση της Δ.Ε Δράμας, του Δήμου Δράμας»
δ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης
ε) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
στ)Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email) .
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία
δηλαδή όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και η εγγύηση συμμετοχής. Τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής
προσφοράς που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας.
Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να είναι
υπογεγραμμένη και να αναγράφει αριθμητικά και ολογράφως το συνολικό ενιαίο
ακέραιο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του συνολικού
προϋπολογισμού της μελέτης της εργασίας (ποσό με το ΦΠΑ). Η Οικονομική Προσφορά
θα είναι συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε το υπόδειγμα που
χορηγείται από την Υπηρεσία. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τους ίδιους
του ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των
κοινοπραξιών υπογράφονται από όλους τους κοινοπρακτούντες. Προσφορές που έχουν
συνταχθεί µε διαφορετικό τρόπο από το υπόδειγμα της Υπηρεσίας ή δε φέρουν τη
σφραγίδα του Δήμου θα απορρίπτονται, καθιστώντας το σύνολο της προσφοράς του
διαγωνιζόμενου απαράδεκτη.
Συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς υπάρχει στο τέλος της παρούσας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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. Δεν
ισχύει η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.
2.2) Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης (ποσό χωρίς το
Φ.Π.Α.) ήτοι διακόσια σαράντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 241,40€) και θα έχει ισχύ
επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 150
μέρες. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του
διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
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σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
2.3 Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους τουλάχιστον για
120 ημέρες από την ημέρα υποβολής των προσφορών (ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού). Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη τριών (3) μηνών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει
και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον
αυτός το αποδεχτεί.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1) Παραλαβή προσφορών
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας
επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών
(10:30π.μ.), που ορίζεται στη διακήρυξη. Πέραν της ώρας αυτής καμιά προσφορά δε
γίνεται δεκτή από την επιτροπή διαγωνισμού εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που
ορίζεται στη διακήρυξη.
Σε κάθε κλειστό φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων
αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης
αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το
πιστοποιητικό ταυτότητας.
Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά.
3.2) Έλεγχος δικαιολογητικών
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και
αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά
επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά
περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους
της διακήρυξης.
Ο φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται μέσα στο φάκελο της
«ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων
αριθμός με αυτόν του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται
στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η
επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων
και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. Κατόπιν η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο
πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία,
καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους.
Στη συνέχεια μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, καλούνται οι
διαγωνιζόμενοι σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, εκτός αν όλοι οι συμμετέχοντες με υπεύθυνη δήλωσή τους δηλώσουν ότι
δε θα προχωρήσουν σε υποβολή ένστασης, οπότε το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών γίνεται την ίδια ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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3.3) Αποσφράγιση των Προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά
σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.
3.4) Ανακήρυξη αναδόχου
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, με την υποβολή ενιαίου
ακέραιου θετικού ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη
τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς
να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι
συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την τελική βεβαίωση καλής εκτέλεσης της
εργασίας.
Η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση με τα στοιχεία που
αναφέρονται στη διακήρυξη.
Η σύμβαση συνάπτεται για το πραγματικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας, όπως
προκύπτει από την τιμή της προσφοράς του μειοδότη κατά τη δημοπρασία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης
μέσα στην καθορισμένη προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης
κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, υποκείμενης σε
έλεγχο νομιμότητας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η
εγγύηση που έχει καταβάλει, εκπίπτει εις όφελος του εργοδότου δήμου λόγω ειδικής
προς τούτο ποινής και επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός διατηρουμένου του δικαιώματος
αποκαταστάσεως οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του δήμου από την επανάληψη αυτή σε
βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει την σύμβαση αναδόχου (άρθρο 26, παρ.1 του ΠΔ
28/80).
3.5) Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν, μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, συνυπολογιζομένων των ημερομηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσμα
θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη
δημοπρασία στο δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη
ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται
αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασίας.
Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η αρμόδια Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1) Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών μετά την πιστοποίηση της
έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα
δημοσίευσης της διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόμιμες κρατήσεις και
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εισφορές, φόροι κλπ.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η
πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με
τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Επιπλέον τον βαρύνουν και όλα τα έξοδα δημοσίευσης.
Η δαπάνη της εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 14966,80€ , ποσό μαζί με το
ΦΠΑ 24%, και θα πληρωθεί από πιστώσεις ΚΑΠ 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) - δράσεις
πυροπροστασίας. Θα βαρύνει πίστωση του ΚΑ 35.6262.23 του προϋπολογισμού του
Δήμου, οικ. έτους 2016.
4.2) Παραλαβή της εργασίας
Η παραλαβή των εργασιών είναι τμηματική και θα γίνεται από την οικεία επιτροπή του
Δήμου που έχει συσταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80,
παρουσία του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της
μελέτης.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας
μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη
επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω
προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο εργοδότης
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Τμήμα Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδια υπάλληλο Σαμαρά Ιορδάνα,
τηλέφωνο 2521350626. Αντίγραφο του τεύχους της διακήρυξης χορηγείται δωρεάν
στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτησή τους, από το Τμήμα Περ/ντος και
Πολιτικής Προστασίας, γραφείο 203, Ταχ. Δ/νση Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου . Για όσους
παραλάβουν το τεύχος της διακήρυξης με ταχυμεταφορά (courier) απαιτείται μαζί με την
αίτηση και σχετική εξουσιοδότηση.
Πληροφορίες και διάθεση τευχών θα δίνονται μέχρι 3 ημέρες πριν την διεξαγωγή
του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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 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 7ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος
της σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα
ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Δράμας.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Π.Δ 28/80, θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες τοπικές (νομαρχιακές) εφημερίδες και μία
εβδομαδιαία τοπική (νομαρχιακή), καθώς και στο ειδικό τεύχος δημοσιεύσεων της
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Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο του Δήμου
(πίνακας ανακοινώσεων), θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου, στη « ΔΙΑΥΓΕΙΑ » και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η συντάξασα
Σαμαρά Ιορδάνα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:
ΦΑΞ:
MAIL:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε Σιδηρονέρου του
Δήμου Δράμας»
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω εργασίας
ΠΡΟΣΦΕΡΩ
Έκπτωση
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

…………………………..

………………………..

……………………………………………………. (%)

τοις

εκατό

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ……
(υπογραφή – σφραγίδα)

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης: .......................... (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος......./Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Εκδοσης..........
Προς: ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ- Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου 66133 Δράμα
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ΄ΑΡ................ ΠΟΣΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (241,40)

΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, μέχρι του ποσού των διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών
(241,40)
υπέρ
τ...................................................................,
Δ/νση........................................................................... για τη συμμετοχή τ..
στον
διενεργούμενο διαγωνισμό της....................................... (ημερομηνία διεξαγωγής
διαγωνισμού) για την εργασία «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας
της Δ.Ε Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ............
..../..../..2016 διακήρυξη (αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης).
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του /της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση 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.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.......................................... . (ο χρόνος ισχύος πρέπει να
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 30 ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς
δηλαδή 150 ημέρες )
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας,στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση
της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης: .......................... (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος......./Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Εκδοσης..........
Προς: ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ - Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου 66133 Δράμα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
..........ΕΥΡΩ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠ΄ΑΡ..................ΠΟΣΟΥ(1)

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
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του
ποσού(2)
…………………………
ευρώ
υπέρ
τ…
…………………………………………………….,
Δ/νση
…………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης του διαγωνισμού της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής
προστασίας της Δ.Ε Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας», σύμφωνα με την αριθμ ......
.../.../ 2016 (αριθμός πρωτοκόλλου) διακήρυξη του Δήμου Δράμας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από
την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμιά από μέρους μας αντίρρηση αμφισβήτηση 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.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:
1) Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2) Όπως υποσημείωση (1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμ. Μελέτης: 7/2016

Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και
αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε.
Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από τη Δ/νση Περ/ντος και Πρασίνου και αφορά
στην εκτέλεση εργασιών πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας σε δημοτικές οδούς
της ΔΕ Σιδηρονέρου (δρόμους που συνενώνουν οικισμούς της περιοχής ή οδηγούν σε
κτηνοτροφικές μονάδες), με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης
πιθανής πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου με την απομάκρυνση της
παρόδιας βλάστησης κατά μήκος αυτών και τη βελτίωση της βατότητάς του ώστε να
είναι εξασφαλισμένη η γρήγορη πρόσβαση των οχημάτων της Πυροσβεστικής στην εν
λόγω περιοχή όταν χρειαστεί να επιχειρήσει σε κατάσβεση.
Η Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλούσια
χλωρίδα που χρήζει κάθε προσπάθειας διατήρησής της. Στα χαμηλά υψόμετρα
συναντάμε κυρίως δάση δρυός και συστάδες από διάφορα είδη όπως: πουρνάρι, γαύρο,
παλιούρι, κρανιά, πτελέα, που φθάνουν περίπου μέχρι το υψόμετρο των 400 μέτρων.
Υψηλότερα και μέχρι τα 800 μ. στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, συναντάμε πυκνά
δάση φυλλοβόλων, που αποτελούνται κυρίως από δρυς - οξιές, ενώ όπου το περιβάλλον
είναι ευνοϊκό εμφανίζονται σποραδικά ή κατά ομάδες και είδη όπως: σκλήθρα, ιτιές,
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λεύκες, σφενδάμια, σημύδα, φουντουκιές , καρυδιές, σορβιές, οστρυά, φράξοι, κέδρα
κ.ά. Πάνω δε από τα 800μ και μέχρι τα 1900 περίπου συναντάμε τα δάση της οξιάς και
των κωνοφόρων (κυρίως δάση ελάτης - ερυθρελάτης)
και δασικής πεύκης.
Στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής, στα πρανή και στα ξέφωτα που σχηματίζονται,
σημαντικός είναι ο ρόλος των καρποφόρων θάμνων και δέντρων για την άγρια πανίδα.
Θάμνοι όπως οι βατομουριές, τα σμέουρα, τα μύρτιλλα, οι αγριοφράουλες, οι
αγριοτριανταφυλλιές, οι φουντουκιές, οι κρανιές και δέντρα όπως οι αγριομηλιές, οι
σορβιές, ο κράταιγος, οι αγριοκερασιές, οι αγριοκορομηλιές, τροφοδοτούν για μεγάλα
χρονικά διαστήματα με καρπούς πολλά άγρια ζώα και πουλιά. Τα αγριολούλουδα στην
περιοχή κατέχουν εξέχουσα θέση, όλο σχεδόν το χρόνο με πολλά και σημαντικά είδη.
Επιπλέον οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή με έντονες
βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις κατά τη χειμερινή περίοδο ευνοούν την εμφάνιση
φαινομένων επιφανειακής απορροής που δημιουργεί συχνά προβλήματα στο
οδόστρωμα
των δρόμων (νεροφαγώματα), ιδιαίτερα αυτών που είναι χωμάτινοι,
καθιστώντας τους μη προσπελάσιμους. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει
μέριμνα για την βελτίωση της βατότητάς τους.
Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθμ. 2300/2903-2016 (ΑΔΑΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΞΒ) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας με θέμα το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών της αριθμ. 117871/2040/2-52011 απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ με θέμα "Εκτέλεση μικρών
έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών" και της αριθμ. 91874/1845/13-121996 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Γεωργίας με θέμα
"Κατασκευή μικρών βοηθητικών δημοσίων δασοτεχνικών έργων από τους ΟΤΑ" και
χρηματοδοτούνται μέσα από μεταφορά πιστώσεων στο Δήμο, ΚΑΠ 2016 (πρώην ΣΑΤΑ)
– κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (αριθμ. 15717/11-05-2016 (ΑΔΑ 7ΑΡ5465ΦΘΕΡΘΖ) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι:
1. Κοπή παρόδιας βλάστησης, κλάδεμα κλαδιών θάμνων σε στροφές κατά
μήκος δημοτικών οδών της ΔΕ Σιδηρονέρου συνολικού μήκους 38 χλμ και συγκεκριμένα
στις δημοτικές οδούς:
Σκαλωτή - Κλειστά μήκους 10,0 χλμ.
Σιδηρόνερο – Οροπέδιο μήκους 4,0 χλμ.
Σιδηρόνερο – Καλλίκαρπος μήκους 9,5 χλμ.
Γέφυρα Παπάδων - οικ. Παπάδων μήκους 3,5 χλμ.
Κόκκινα – Οροπέδιο μήκους 4,5 χλμ.
Σιδηρόνερο – Μαγνήσιο μήκους 6,5 χλμ.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και
εργαλείων (μισινέζα, αλυσοπρίονο κλπ). Tα παραγόμενα οργανικά υπολείμματα θα
μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την περαιτέρω διαχείρισή τους
με ευθύνη αυτής.
2. Βελτίωση της βατότητας και συγκεκριμένα διαμόρφωση – ισοπέδωση του
καταστρώματος των οδών ώστε να διαμορφώνονται ''καθαρές'' επικλίσεις προς τις ή την
τάφρο της οδού, όπου υπάρχουν. Η εργασία αυτών θα εκτελεστεί έτσι ώστε να
αξιοποιείται το υπάρχον αδρανές υλικό και μόνο τα προϊόντα βλάστησης ή τα
ακατάλληλα χωμάτινα υλικά θα συγκεντρώνονται στην άκρη της οδού σε επιλεγμένες
θέσεις. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με χρήση διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ) στους
παρακάτω δρόμους:
Κόκκινα – Οροπέδιο μήκους 4,5 χλμ.
Σιδηρόνερο – Μαγνήσιο μήκους 6,5 χλμ.
Παπάδες – Ιχθυοτροφεία Καλλίκαρπου 9,0 χλμ
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Κλειστά – Κτηνοτροφικές μονάδες 2,5 χλμ
Σκαλωτή – Καλύβια Βρύζα ( κτηνοτροφικές μονάδες) 6,5χλ
Οροπέδιο αντιπυρική 3,5 χλμ
Σκαλωτή Κλειστά – Ερείπια Πλακοστρώτου (κτηνοτροφικές μονάδες) 3,0 χλμ
Οι περιοχές παρέμβασης αποτυπώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:40000 που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης.
Οι προτεινόμενες εργασίες θα εκτελεστούν από ιδιώτη εργολάβο, ύστερα από
δημοπράτηση.
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις καθημερινές οδηγίες και υποδείξεις
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
από τη λήψη της εντολής της υπηρεσίας να ανταποκρίνεται άμεσα και να προβαίνει στην
εκτέλεση των εργασιών.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας εκτιμάται σε 14966,80ευρώ με το Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει πίστωση του ΚΑ 35.6262.23 (ΚΑΠ 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) - δράσεις
πυροπροστασίας) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016.
CPV: 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα
45112600-1 Εργασίες αφαίρεσης και πλήρωσης γαιών
Δράμα 01/06/2016
Η συντάξασα
Σαμαρά Ιορδάνα
Δασολόγος με Δ΄ Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμ. Μελέτης:7/2016

Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και
αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε.
Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Κοπή παρόδιας
βλάστησης

ΝΑΠΡΣ ΣΤΟ
Β4.1.1ΣΧ

μ.μ.

0,15

38000

5700,00

2

Βελτίωση
βατότητας
(διαμόρφωση
ισοπέδωση)

ΚΑΤ΄
ΑΠΟΚΟΠΗ

-

6370,00

1

6370,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:

12070,00

ΦΠΑ 24%

2896,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

14966,80
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Θεωρήθηκε 01-06-2016
Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Περ/ντος & Πρασίνου
Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμ. Μελέτης: 7/2016

Δράμα 01-06-2016
Η συντάξασα
Σαμαρά Ιορδάνα
Δασολόγος
Εργασία: «Εργασίες πρόληψης
και αντιπυρικής προστασίας
της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του
Δήμου Δράμας»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος
των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της Εργασίας,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή παρέμβασης. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών
μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη,
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.
Ο Ανάδοχος
δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών,
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς
ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των εργασιών που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την εκτέλεση της εργασίας, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό της Εργασίας, τις
μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και
τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.1.5 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη
διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων,
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οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης
των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων,
ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των εργασιών σε
κάθε φάση της εργασίας τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους και μέχρι την οριστική
παραλαβή τους.
1.1.6 Οι δαπάνες γι’ εξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής
των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.1.7 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που
απαιτούνται για την προετοιμασία της Εργασίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά
αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο της Εργασίας, οι
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου της Εργασίας), η αποσυναρμολόγησή τους
(εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο της Εργασίας.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.8 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων
υλικών θρυμματισμού πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες που περιγράφονται στα άρθρα των τιμολογίων, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη της Εργασίας προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων
δημοπράτησης.
1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής
εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑΔ κλπ.),
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εμποδίων,
(ε) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(στ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή
της Εργασίας για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.10 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

19

ΑΔΑ: 765ΠΩ9Μ-Κ68

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων
εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.11 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα,
προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και
εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.1.12 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων
και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
1.1.13 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των
δικτύων Ο.Κ.Ω. που επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες. Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος της
Εργασίας.
1.1.14 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και
οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων
μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.15 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από
τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής
Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα
τεύχη δημοπράτησης.
1.1.16 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο χώρο εργασίας μέχρι και την παραλαβή αυτής, όπως
αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.17 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του
συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον
Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης της
Εργασίας.
1.1.18 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή της Εργασίας δικτύων (δίκτυα
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα
κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενή
μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από εργασίες θρυμματισμού.
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Α/Α:1
Άρθρο :ΝΑΠΡΣ ΣΤΟ 4.1.1ΣΧ Κοπή παρόδιας βλάστησης στους δρόμους που
ενώνουν τις δημοτικές και τις τοπικές κοινότητες
Κοπή παρόδιας βλάστησης στους δρόμους που ενώνουν τις δημοτικές και
τοπικές κοινότητες μεταξύ τους, με την δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και την δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται και θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 0,15 €
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α/Α:2
Άρθρο : ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ Βελτίωση
οδών

βατότητας (διαμόρφωση ισοπέδωση)

Περιλαμβάνεται η αμοιβή εργασίας μηχανήματος τύπου διαμορφωτή γαιών
(GRADER) για την ισοπέδωση και διαμόρφωση των δρόμων που αναφέρονται στην
τεχνική έκθεση της μελέτης συνολικού μήκους περίπου 35,5 χλμ. Στην αμοιβή
περιλαμβάνονται οι δαπάνες των καυσίμων, η αμοιβή του χειριστή, και οποιαδήποτε
δαπάνη συντήρησης του μηχανήματος.
Τιμή : Κατ΄ αποκοπή
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 6370,00 €
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Θεωρήθηκε 01-06-2016
Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Περ/ντος & Πρασίνου

Δράμα 01-06-2016
Η συντάξασα

Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθμ. Μελέτης: 7/2016

Σαμαρά Ιορδάνα
Δασολόγος

Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και
αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε.
Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1.Του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2.Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και
την παρ του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3.Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
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4. Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007
6. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
7. Του άρθρου 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-02-2016 τεύχος Α') όπως
Τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 4380/2016 (ΦΕΚ 66/15-04-2016 τεύχος
Α') και το άρθρο 2 του Ν. 4392/2012 (ΦΕΚ 100/31-05-2016 τεύχος Α' )
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική έκθεση
Άρθρο 3: Εργασία
Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι οι γενικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους
θα εκτελεσθούν οι εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας σε δημοτικές οδούς
της ΔΕ Σιδηρονέρου (δρόμους που συνενώνουν οικισμούς της περιοχής ή οδηγούν σε
κτηνοτροφικές μονάδες), με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης
πιθανής πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου με την απομάκρυνση της
παρόδιας βλάστησης κατά μήκος αυτών και τη βελτίωση της βατότητάς του ώστε να
είναι εξασφαλισμένη η γρήγορη πρόσβαση των οχημάτων της Πυροσβεστικής στην εν
λόγω περιοχή όταν χρειαστεί να επιχειρήσει σε κατάσβεση.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 14966,80€, ποσό μαζί με το ΦΠΑ 24%,
και θα πληρωθεί από πιστώσεις ΚΑΠ 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) – δράσεις πυροπροστασίας.
Θα βαρύνει πίστωση του ΚΑ 35.6262.23 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους
2016.
Άρθρο 4: Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με
το 5% της συμβατικής αξίας.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.
Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Τόπος παροχής οι δημοτικές οδοί της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου, όπως αυτές
ορίζονται στην τεχνική έκθεση της εργασίας.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016 (ημερομηνία λήξης της
αντιπυρικής περιόδου). Οι διάφορες εργασίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο
σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της μελέτης.
Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή
του άρθρου 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.
Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών μετά την
πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.
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Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα
δημοσίευσης της διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόμιμες κρατήσεις και
εισφορές, φόροι κλπ.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
το νόμο.
Άρθρο 8: Σταθερότητα τιμής
Η τιμή θα είναι σταθερή καθ΄όλη 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 10: Έκπτωση αναδόχου - ποινική ρήτρα
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης
μετά από πρόταση του αρμοδίου υπαλλήλου και απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί
το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στο
συγκεκριμένο έργο. Συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση της ζημιάς ή βλάβης, που θα
προκληθεί από την πλημμελή εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, θα επιβάλλεται στον
ανάδοχο, από την αναθέτουσα αρχή, αντίστοιχου ποσού ποινική ρήτρα, ανάλογα με το
είδος και το μέγεθος των παραλείψεων του, παρακρατούμενη από την αμοιβή του. Σε
περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρούμενου του
δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) την παροχή της
υπηρεσίας, πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, να προβεί σε απευθείας ανάθεση (με
ελεύθερη τιμή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει, από τον έκπτωτο
ανάδοχο, την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής, παράλληλα με την αξίωση για
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού.
Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που πιθανόν να εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής
αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Δράμας.
Θεωρήθηκε 01-06-2016
Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Περ/ντος & Πρασίνου
Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Δράμα 01-06-2016
Η συντάξασα
Σαμαρά Ιορδάνα
Δασολόγος

ΨΗΦΙΖΕΙ πίστωση 14.966,80€ με τον ΦΠΑ, (12.070,00€ χωρίς (ΦΠΑ) σε
βάρος του Κ.Α. 35.6262.23 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο
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