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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Απόφασης:

206/2016
:

ΘΕΜΑ:

‘Εγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού
( και της αριθμ. 7/2016 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση
περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 - Απρίλιος
2017», ψήφιση πίστωσης του Κ.Α.
35.6262.14 ποσού 20000,00€ του οικ. έτους 2016, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το συγκεκριμένο
διαγωνισμό και λήψη απόφασης διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού
από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με
την αριθμ. 453/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την
37009/19-09-2016 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου
Δράμας, 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). Απουσία του
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προήδρευσε ο αντιπρόεδρος αυτής κ. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6
μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
Βασιλειάδης Αναστάσιος, αναπληρωματικός του Καραμπατζάκη Δημητρίου
2.
Ψαρράς Γεώργιος, αναπληρωματικός του Ηλιάδη Νικολάου
3.
Σολάκης Άγγελος
4.
Χαραλαμπίδης Ανδρέας
5.
Ζαχαριάδης Παύλος
6.
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
2.
Παπαδόπουλος Γεώργιος
3.
Παναγιωτίδης Αλέξανδρος

Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, προϊσταμένης του τμήματος υποστήριξης πολιτικών οργάνων, ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα.
Το μέλος της επιτροπής Ψαρράς Γεώργιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου
τακτικού θέματος
Το μέλος της επιτροπής Παπαδόπουλος Γεώργιος, προσήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση του 1 ου
τακτικού θέματος
Το μέλος της επιτροπής Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση
του 1oυ τακτικού θέματος
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Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 37047/19-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σχετικά με την έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού ( και της αριθμ. 7/2016 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 - Απρίλιος 2017», ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 ποσού
20000,00€ του οικ. έτους 2016, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το συγκεκριμένο
διαγωνισμό και λήψη απόφασης διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού από την επιτροπή που
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 453/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω:
«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τους όρους διακήρυξης (και της αριθμ. 7/2016 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, της εργασίας «Εκχιονισμός –
αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 - Απρίλιος 2017»,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00€ (39.680,00 € με το ΦΠΑ 24%).
CPV: 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού,
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο
Η έγκριση διενέργειας δημοπράτησης της ανωτέρω εργασίας αποφασίστηκε με την αριθμ.
446/2016 (ΑΔΑ 7ΕΔΛΩ9Μ-1ΔΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα βαρύνει τον Κ.Α
35.6262.14, με εγγεγραμμένη για το οικ. έτος 2016 πίστωση δαπάνης 20.000,00 € και το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης ήτοι 19680,00 στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017. Για το τελευταίο υπάρχει η
δέσμευση του ΔΣ στην αριθμ. 446/2016 ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2017, θα υπάρξει η εγγραφή της σχετικής πίστωσης στον ίδιο Κ.Α.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ισχύει ότι:
“1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν
προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως
επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής”.
Επιπλέον και σύμφωνα με την παρ. 11 του ιδίου ως άνω άρθρου ισχύει ότι: “Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από
τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν
κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.)”.
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω:
 Έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού της εργασίας «Εκχιονισμός –
αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 - Απρίλιος
2017»
 Ψήφιση της πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, ποσού
20.000,00 €.
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 Συγκρότηση τριμελούς ή πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που θα αξιολογήσει τις
τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού
 Ορισμό της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 453/2015 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ως υπέυθυνου γνωμοδοτικού οργάνου για τη διεξαγωγή και αξιολόγηση των
προσφορών του συγκεριμένου διαγωνισμού»
Η Οικονομική Επιτροπή , μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 καθώς
και τους όρους διακήρυξης
Με την επιφύλαξη του μέλους της επιτροπής Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , για την μη ύπαρξη επιβλέποντα επόπτη, υπαλλήλου του Δήμου που θα υπογράφει για την εκτέλεση των εργασιών
Το μέλος της επιτροπής Παπαδόπουλος Γεώργιος, ανέφερε πως θα υπάρχει ένας υπάλληλος και ένας
αιρετός μετά από κλήρωση

Αποφασίζει Ομόφωνα

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους διακήρυξης διαγωνισμού της εργασίας «Εκχιονισμός –
αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 - Απρίλιος 2017»,
οι οποίοι έχουν όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)''
2) Τις διατάξεις του Ν. 3258/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/2010), ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''
3) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), ''Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων''
4) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), ''Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις''
5) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), ''Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις''
6) Τις δια τάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/2011), ''Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.''
7) Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010), ''Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων''
8) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας του Κ.Α. 35.6262.14 με
εγγεγραμμένη για το οικ. έτος 2016 πίστωση δαπάνης 20000,00€ και το υπόλοιπο ποσό της
δαπάνης (ήτοι 19680,00 €) στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017.
9) Την αριθμ 446/2016 (ΑΔΑ 7ΕΔΛΩ9Μ-1ΔΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης
ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εκχιονισμός και αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για
τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» με τη διαδικασία του ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού
10) Την …/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημόσιο διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή
υπηρεσίας της εργασίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή
περίοδο Νοέμβριος 2016 – Aπρίλιος 2017» ποσού τριάντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα
Ευρώ (39680,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας είναι η χειμερινή περίοδος 2016-2017 και συγκεκριμένα από την
υπογραφή της σύμβασης ως 15-04-2017.
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ΑΡΘΡΟ 1ο - ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Δράμας – Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου TK6613
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: Κάθε οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά
ΕΡΓΟ: Παροχή γενικών υπηρεσιών για την εκτέλεση της εργασίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση
περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Aπρίλιος 2017».
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο προσφέρων οικονομικός φορέας , στον οποίο θα αντεθεί η εκτέλεση του έργου και
θα υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL 514
CPV: 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού,
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δράμας (Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου -2ος όροφος
– γραφείο 209) την ...../...../2016, ημέρα .................. και ώρα 10:00πμ, ώρα έναρξης υποβολής των
προσφορών μέχρι την 10:30 πμ, ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ενώπιον του αρμόδιου
γνωμοδοτικού όργανου της αναθέτουσας αρχής (επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προφορών του
διαγωνισμού).
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί Έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις
προθεσμίες.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο του έργου είναι είναι η εκτέλεση κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου των
εργασιών που περιγράφονται στην αριθμ. 7/2016 μελέτη της Δ/νση Περ/ντος και Πρασίνου που
συντάχθηκε για το σκοπό αυτό ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
Συγκεκριμένα οι εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν είναι :
 ο εκχιονισμός όλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, των δρόμων
εντός των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και της πόλης της Δράμας, δρόμων που
οδηγούν σε ποιμνιοστάσια με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων.
 η ρίψη αλατιού σε περίπτωση παγετού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
συντήρησης του Δήμου (η προμήθεια του αλατιού θα βαρύνει τον ανάδοχο) με χρήση
κατάλληλων μηχανημάτων
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποχιονισμός, ρίψη
αλατιού με χρήση
κατάλληλου

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
ΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

h

400

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/ώρα)
80,00

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

32000,00
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μηχανήματος
Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, των δυσμενών
καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις παγετός), που προκύπτουν κατά τη χειμερινή περίοδο και είναι
ιδιαίτερα έντονες σε περιοχές με υψόμετρο, όπως τη Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου, την Τ.Κ
Μακρυπλαγίου κ.α., δεδομένου ότι ο δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει γιατί δε διαθέτει τα κατάλληλα
μηχανικά μέσα (εκχιονιστικά αλατιέρες κλπ) και το ειδικευμένο προσωπικό (χειριστές).
Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών είναι η χειμερινή περίοδος 2016-2017 και
συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης ως 15-04-2017.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 39.680,00
ευρώ με το ΦΠΑ (24%) και περιλαμβάνει τις εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ.
7/2016 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας .
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Δράμας και η συνολική δαπάνη θα
βαρύνει τον Κ.Α 35.6262.14 με εγγεγραμμένη για το οικ. έτος 2016 πίστωση δαπάνης 20000,00 €
και το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης (ήτοι 19680,00€) στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017.
Επειδή το ποσό δαπάνης για κάθε έτος ξεχωριστά αποτελεί εκτίμηση και δεν μπορεί να
προσδιοριστεί με ακρίβεια διότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις καιρικές συνθήκες που θα
επικρατήσουν, για το λόγο αυτό υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς όλου ή μέρους του ποσού
δαπάνης του ΚΑ 35.6262.14 του έτους 2016, στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
Δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16)
και τα οποία:

πληρούν ανελλιπώς το σύνολο των όρων που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε εργασίες χειμερινής συντήρησης οδικού
δικτύου, όπως θα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή
προκειμένου περί αλλοδαπών άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
1
Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα
άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος
του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
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καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A'
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2
Ομοίως, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους. Σε κάθε όμως περίπτωση αυτό πρέπει να έχει συμβεί πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Η Αναθέτουσα αρχή θα αποκλείσει κάθε υποψήφιο ο
οποίος θα έχει υποπέσει στο αδίκημα της ψευδούς δήλωσης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης
δήλωσης θα πρέπει να υποστηρίζεται απολύτως χρονικά από τα αποδεικτικά έγγραφα τα
οποία θα κληθεί να καταθέσει, στην περίπτωση ανάδειξής του ως προσωρινού αναδόχου.
1.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ο υποψήφιος
ανάδοχος:
α) Για τον οποίο η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
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β) Για τον οποίο η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα
του.
γ) Ο οποίος τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
δ) Ο οποίος έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του
Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλουν την προσφορά τους σε έντυπη μορφή, στην
ελληνική γλώσσα εντός σφραγισμένου φακέλου ο οποίος εξωτερικά αναγράφει υποχρεωτικά τα
παρακάτω
α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
β. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
γ. «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ -ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – AΠΡΙΛΙΟΣ 2017»
δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΙΣΜΟΥ ......./......./2016
ε. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑ (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διέυθυνση , τηλέφωνο,
αριθμός τηλεμοιοτυπίας, e-mail)
Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) υποφακέλλους:
α. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 6.1 της παρούσας.
β. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα περιέχει συμπληρωμένο,
το σφραγισμένο από την αναθέτουσα αρχή, έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2 της παρούσας.
Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Επισημαίνεται ότι, κάθε υποψήφιος φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με
άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες
από μία προσφορές.
Η προσφορά ισχύει για το σύνολο των εργασιών της δημοπρατούμενης εργασίας και δεν
αναπροσαρμόζεται.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
6.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού εντός του φακέλου με την ένδειξη
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα παρακάτω:
Α) Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου ο υποψήφιος ανάδοχος
δηλώνει ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1, 3 και των εδαφίων β)
και στ) του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή
μπορούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην διακήρυξη να αποκλεισθούν ήτοι:
Α.1. «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
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παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη,
κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000
(Α' 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α'
215 ).
Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που
απαδεικνύουν τα παραπάνω»
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Α.2. «α) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
και β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που
απαδεικνύουν τα παραπάνω»
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Α.3.«δεν τελώ υπό πτώχευση δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν
τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες και δεν
βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου και β) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης
με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που
απαδεικνύουν τα παραπάνω»
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, ήτοι:
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«α. το επάγγελμα μου είναι σχετικό με εργασίες χειμερινής συντήρησης οδικού δικτύου, όπως θα
αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών άλλου
ισοδύναμου εγγράφου.
β. δύναμαι να διαθέσω και να έχω σε ετοιμότητα κατ΄ ελάχιστον τουλάχιστον δύο πολυμηχανήματα
τύπου UNIMOG με εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα για τις ανάγκες εκχιονισμού των δρόμων
των κοινοτήτων και της πόλης της Δράμας που έχουν μικρό πλάτος οδοστρώματος, και έναν
διαμορφωτή (γκρέιντερ). Επιπλέον σε περίπτωση σοβαρής βλάβης κάποιου μηχανήματος δύναται αυτό
να αντικατασταθεί με άλλο που θα διαθέτει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
γ. έχω καταβάλλει τα τέλη χρήσης των μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
της εργασίας, ιδιωτικών και μισθωμένων.
δ. οι οδηγοί - χειριστές των μηχανημάτων έργου έχουν την απαραίτητη κατά το νόμο άδεια χειριστή
Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που
απαδεικνύουν τα παραπάνω»
Β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16, για ποσό ίσο
με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ, όπως αναλυτικά
προσδιορίζεται στο άρθρο 7ο της παρούσης διακήρυξης.
Γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου: Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε.
και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος των Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους
το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι
οι προσφορές τους ισχύουν για διάστημα ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού καθώς και ότι αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους για ίσο χρονικό διάστημα
σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση (άρθρο 93 Ν.
4412/2016). Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από
την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,
να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν
από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει
όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν
αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε
αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .
6.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εσωκλείεται, επί ποινή αποκλεισμού η οικονομική
προσφορά (σφραγισμένο από την υπηρεσία έντυπο οικονομικής προσφοράς , υπόδειγμα του
οποίου επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας).
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Η οικονομική προσφορά δίνεται ανά τιμή μονάδας, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
εργασίας . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η οικονομική προσφορά παραμένει σταθερή όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζεται.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/16). Για το σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσας προκήρυξης, το ύψος της εγγυητικής
επιστολής είναι εξακόσια σαράντα ευρώ (640,0 € ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία της
διενέργειας του διαγωνισμού . Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: αα) την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων
ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του
έργου έναντι του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου
η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
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θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις,
η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα
υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο
άτομο, στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προφορών του
διαγωνισμού), τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, ήτοι την
..../....2016, ημέρα ................, με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10:00 και ώρα λήξης 10:30.
Η ώρα έναρξης υποβολής προσφορών κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης προφορών του διαγωνισμού. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από
τον πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προφορών του διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. (άρθρο 96 παρ.4 Ν.4412/16)
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως. (άρθρο 96 παρ.5 Ν.4412/16)
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (άρθρο 96 παρ.6Ν.4412/16)
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (άρθρο 96 παρ.7 Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα
της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. (άρθρο 100 παρ.1
Ν.4412/16) .
Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην
ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή
της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το
αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
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αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την
πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών
με
βάση
το
κριτήριο
ανάθεσης
των
εγγράφων
της
σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται. (άρθρο 100 παρ.2 Ν.4412/16)
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ) ή η, σύμφωνα με το
άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). (άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/16)
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102,
παρ.1, Ν.4412/16).
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες
συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής
σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α'
74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο
εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη
διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16)
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με
τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του
από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102,
παρ.5, Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΝΑΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ
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Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια
ακριβώς χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
Α. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού, από αυτά που με σαφήνεια αναφέρονται ανωτέρω ότι θα πρέπει
να περιλαμβάνονται στους δύο (υπο)φακέλους της προσφοράς, θα συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
3.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως
η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της
προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου (επαλήθευση
προσφοράς). Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων για την επαλήθευση της προσφοράς, οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
6.
Επίσης απορρίπτεται η Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει το συνολικό
προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.
Β. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ή σε
περίπτωση ισότιμων οικονομικά προσφορών αυτός που θα προκύψει μετά από κλήρωση.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΉ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») ήτοι αυτόν που προσέφερε
την χαμηλότερη τιμή, να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. (άρθρο 103 παρ.1 Ν.4412/16). Για
την παρούσα διακήρυξη τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η συνάφεια του

επαγγέλματος του υποψήφιου αναδόχου με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης εργασίας
6. Αντίγραφο της άδεια κυκλοφορίας των μηχανημάτων (δύο πολυμηχανήματα τύπου UNIMOG

με εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα για τις ανάγκες εκχιονισμού των δρόμων των
κοινοτήτων και της πόλης της Δράμας που έχουν μικρό πλάτος οδοστρώματος, και έναν
διαμορφωτή (γκρέιντερ)),που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας
7. Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας των εν λόγω μηχανημάτων
8. Αντίγραφα των αδειών των χειριστών των εν λόγω μηχανημάτων
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά 1-4, αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του
άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. (άρθρο 103 παρ.2 Ν.4412/16).
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν.
4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (άρθρο 103 παρ.3 Ν.4412/16).
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72
Ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
(άρθρο 103 παρ.4 Ν.4412/16).
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 Ν. 4412/2016 ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του ιδίου νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ιδίου νόμου, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
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επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.5
Ν.4412/16)
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 Ν. 4412/2016
(άρθρο 103 παρ.6 Ν.4412/16).
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
(άρθρο 103 παρ.7 Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
(άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/16).
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/16).
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού
οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης
(αξιολόγησης προσφορών κλπ).(άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/16) .
ΑΡΘΡΟ 13ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ '
της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
Η Σύμβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στη
διακήρυξη.
Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (άρθρο 72, παρ. 1(β) Ν. 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 14ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με βάση τις συνολικές ώρες εργασίας των
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μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως προκύπτουν από την τήρηση ημερολογίου του
αναδόχου, και θα συνυπογραφούν από τον οριζόμενο επόπτη (επιβλέποντα) της συγκεκριμένης
εργασίας, και τον ανάδοχο. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υποβάλλει κάθε φορά πιστοποίηση
λογαριασμού μαζί με αντίγραφα του ημερολογίου. Η παραλαβή των πιστοποιηθεισών κάθε φορά
εργασιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα
γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. Για τις παρούσες εργασίες δεν προβλέπεται γενικό
όφελος και ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους για
τρίτους κ.λ.π. που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Φ.Π.Α. (24%) βαρύνει τον Εργοδότη..
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν επαναληπτικών.
Άρθρο 15ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα
Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδια υπάλληλος Σαμαρά Ιορδάνα, τηλέφωνα 2521350626.
Αντίγραφο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του Δήμου. Σφραγισμένο
έντυπο οικονομικής προσφοράς
χορηγείται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν
πρωτοκολλημένης αίτησής τους, από το Τμήμα Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας, (γραφείο 203
του Δημαρχείου), που βρίσκεται στην ταχυδρομική Δ/νση Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου.
ΑΡΘΡΟ 16Ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’όλη τη
διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Επίσης ο Ανάδοχος διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών
από το προσωπικό τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή
εκτέλεση της σύμβασης
ΆΡΘΡΟ 17O 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 18Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
δημοτικό κατάστημα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimos-dramas.gr.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης, θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες τοπικές (νομαρχιακές)
εφημερίδες και μία εβδομαδιαία τοπική (νομαρχιακή), καθώς και στο ειδικό τεύχος δημοσιεύσεων
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο του Δήμου (πίνακας
ανακοινώσεων), θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη
« ΔΙΑΥΓΕΙΑ » και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής,
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 206/2016 (ΑΔΑ:…………) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


«Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο
Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017»
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω εργασίας
ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποχιονισμός, ρίψη αλατιού με
χρήση κατάλληλου
μηχανήματος

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

h

400

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/h)

ΔΑΠΑΝΗ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

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
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ΄ΑΡ................ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (640,00)
΄Εχουμε 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
εξακοσίων σαράντα ευρώ και (640,00) υπέρ
τ....................................................................................................................................................,
Δ/νση........................................................................... για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο
διαγωνισμό της....................................... (ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού) για την εργασία
«Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος
2016 – Απρίλιος 2017», 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 πέντε (5) 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 120 ημέρες από την
ημερομηνία διαγωνισμού )
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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, 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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡ..................ΠΟΣΟΥ(1) ..........ΕΥΡΩ
Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού(2)………………………… ευρώ υπέρ τ… ……………………………………………, Δ/νση
…………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
του διαγωνισμού της εργασίας «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017», 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 πέντε (5) 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.
1.

Όπως υποσημείωση (1)
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2.

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

Εργασία: «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση
περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή
περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη συντάσσεται με σκοπό την αντιμετώπιση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, των
δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις παγετός), που προκύπτουν κατά τη χειμερινή περίοδο
και είναι ιδιαίτερα έντονες σε περιοχές με υψόμετρο, όπως την Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου, την
Τ.Κ Μακρυπλαγίου κ.α., δεδομένου ότι ο δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει, γιατί δε διαθέτει τα
κατάλληλα μηχανικά μέσα και το ειδικευμένο προσωπικό (χειριστές).
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
 ο εκχιονισμός όλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, των δρόμων
εντός των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και της πόλης της Δράμας, δρόμων που
οδηγούν σε ποιμνιοστάσια με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων.
Συγκεκριμένα το οδικό δίκτυο του οποίου η χειμερινή συντήρηση είναι αρμοδιότητα του
Δήμου είναι ότι βρίσκεται εντός των διοικητικών του ορίων και δε συμπεριλαμβάνεται στις
αριθμ. 3884/5-9-2007 (ΦΕΚ 1970Β΄/8-10-2007) και 937/20-9-2011 (ΦΕΚ 937Β΄/12-10-2011)
αποφάσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ περί καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα
ευθύνης της.
 η ρίψη αλατιού σε περίπτωση παγετού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης
του Δήμου (η προμήθεια του αλατιού θα βαρύνει τον ανάδοχο) με χρήση κατάλληλων
μηχανημάτων
Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών είναι η χειμερινή περίοδος 2016-2017 και
συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης ως 15-04-2017.
Οι παραπάνω εργασίες θα ανατεθούν σε τρίτο με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία κάτω των
ορίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής υποψήφιου ανάδοχου στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση
υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνει ότι δύναται να διαθέσει και να έχει σε ετοιμότητα κατ΄
ελάχιστον τουλάχιστον δύο πολυμηχανήματα τύπου UNIMOG με εκχιονιστική λεπίδα και
αλατοδιανομέα για τις ανάγκες εκχιονισμού των δρόμων των κοινοτήτων και της πόλης της Δράμας,
που έχουν μικρό πλάτος οδοστρώματος, και έναν ισοπεδωτήρα (γκρέιντερ), που μπορούν να είναι
δικά του ή μισθωμένα καθώς και η δέσμευση ότι σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του προσφερομένου
μηχανήματος, αυτό θα αντικατασταθεί με άλλο με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά..
Οι δαπάνες πληρωμής του προσωπικού, καυσίμων, ασφαλειών, βλαβών καθώς και της
προμήθειας απαραίτητης ποσότητας αλατιού αποχιονισμού, βαρύνουν τον ίδιο.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με βάση τις συνολικές ώρες εργασίας των
μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως προκύπτουν από την τήρηση ημερολογίου του
αναδόχου, και θα συνυπογραφούν από τον οριζόμενο επόπτη (επιβλέποντα) της συγκεκριμένης
εργασίας, και τον ανάδοχο. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υποβάλλει κάθε φορά πιστοποίηση
λογαριασμού μαζί με αντίγραφα του ημερολογίου. Η παραλαβή των πιστοποιηθεισών κάθε φορά
εργασιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ωριαία αποζημίωση του μηχανήματος, οι δαπάνες
πληρωμής του χειριστή οδηγού, καυσίμων, ασφαλειών, βλαβών οι δαπάνες πλήρωσης του
μηχανήματος με αλάτι, η δαπάνη προμήθειας της απαραίτητης ποσότητας αλατιού καθώς και της
επιφυλακής του μηχανήματος όταν ζητηθεί.
Το συνολικό κόστος της εργασίας, βάσει του ενδεικτικού τιμολογίου της μελέτης, ανέρχεται στο
ποσό των 32.000,00 ευρώ (39.680,00 € με το ΦΠΑ 24%). Το κόστος της δαπάνης θα βαρύνει τον
Κ.Α. 35.6262.14 του προϋπολογισμού του Δήμου με εγκεκριμένη, για το οικ. έτος 2016, πίστωση
20000,00 ευρώ και το υπόλοιπο της δαπάνης, ήτοι πίστωση 19680,00 € στον προϋπολογισμό του οικ.
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έτους 2017. Επειδή το ποσό δαπάνης για κάθε έτος ξεχωριστά αποτελεί εκτίμηση και δεν μπορεί να
προσδιοριστεί με ακρίβεια διότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις καιρικές συνθήκες που θα
επικρατήσουν, για το λόγο αυτό υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς όλου ή μέρους του ποσού δαπάνης
του ΚΑ 35.6262.14 του έτους 2016, στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
CPV: 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού,
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο
Δράμα ……/…../2016
Η συντάξασα
Σαμαρά Ιορδάνα
ΠΕ Δασολόγος

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

Εργασία: «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση
περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο
Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

h

400

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποχιονισμός, ρίψη αλατιού με
χρήση κατάλληλου
μηχανήματος

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/h)

80,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
ΦΠΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΔΑΠΑΝΗ
(χωρίς ΦΠΑ)

32000,00
32000,00
7680,00
39680,00

Η τιμή μονάδας ορίστηκε μετά από έρευνα που έκανε το Τμήμα μας στις τρέχουσες τιμές εκτέλεσης
ανάλογων εργασιών. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται η ωριαία αποζημίωση του
μηχανήματος, οι δαπάνες πληρωμής του χειριστή οδηγού, των καυσίμων, ασφαλειών, βλαβών, οι
δαπάνες πλήρωσης του μηχανήματος με αλάτι, η δαπάνη προμήθειας της απαραίτητης ποσότητας
αλατιού καθώς και της επιφυλακής του μηχανήματος. Επιμετρώνται μόνο οι ώρες κατά τις οποίες
εκτελούνται εργασίες αποχιονισμού, χωρίς να περιλαμβάνονται οι ώρες στάσης και πορείας προς την
περιοχή αποχιονισμού.
Δράμα …../…../2016
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Περ/ντος &Πρασίνου
Λαζαρίδης Λάζαρος
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συντάχθηκε

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

Έργο: «Εργασία εκχιονισμού περιοχής Δήμου
Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος
2016 – Απρίλιος 2017»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:







Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)''
Τις διατάξεις του Ν. 3258/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/2010), ''Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), ''Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων''
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), ''Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις''

Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), ''Περί Δημόσιου Λογιστικού
Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις''
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 2ο :

Συμβατικά στοιχεία

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

Εργασία

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της
εργασίας εκχιονισμού και
αποπαγοποίησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Δράμας (είναι το οδικό δίκτυο που
βρίσκεται εντός των διοικητικών του ορίων και δε συμπεριλαμβάνεται στις αριθμ. 3884/5-9-2007
(ΦΕΚ 1970Β΄/8-10-2007) και 937/20-9-2011 (ΦΕΚ 937Β΄/12-10-2011) αποφάσεις της Περιφέρειας
ΑΜΘ περί καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα ευθύνης της), τη χειμερινή περίοδο
Νοέμβριος 2016 μέχρι 15 Απριλίου 2017, σύμφωνα με την αριθμ. 7/2016 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος
και Πρασίνου.
Αντικείμενο της εργασίας είναι:
 ο εκχιονισμός όλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, με χρήση
κατάλληλων μηχανημάτων
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 η ρίψη αλατιού σε περίπτωση παγετού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης
του Δήμου (η προμήθεια του αλατιού θα βαρύνει τον ανάδοχο) με χρήση κατάλληλων
μηχανημάτων
Άρθρο 4ο:_ Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α..
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Άρθρο 5ο:_ Προθεσμίες
Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι
15 Απριλίου 2017. Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και σύμφωνη με την
τεχνική έκθεση της αριθμ. 7/2016 μελέτης.
Άρθρο 6ο:_ Παραλαβή εργασιών - Πληρωμές-Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με βάση τις συνολικές ώρες εργασίας των μηχανημάτων
που θα χρησιμοποιηθούν, όπως προκύπτουν από την τήρηση ημερολογίου του αναδόχου, και θα
συνυπογραφούν από τον οριζόμενο επόπτη (επιβλέποντα) της συγκεκριμένης εργασίας, και τον
ανάδοχο. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υποβάλλει κάθε φορά πιστοποίηση λογαριασμού μαζί με
αντίγραφα του ημερολογίου. Η παραλαβή των πιστοποιηθεισών κάθε φορά εργασιών γίνεται από την
επιτροπή παραλαβής του Δήμου.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα
γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. Για τις παρούσες εργασίες δεν προβλέπεται γενικό
όφελος και ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους για
τρίτους κ.λ.π. που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Φ.Π.Α. (24%) βαρύνει τον Εργοδότη.
Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την αναθέτουσα αρχή και να τηρεί ημερήσιο ημερολόγιο ερηγασιών. Επιπλέον υποχρεούται να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του γίνονται κατά την παροχή των εργασιών. 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 : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 11ο :_ Ενιαία ισχύς της συμβάσεως
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Δράμα …../…../2016
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος της Δ/νσης
Περ/ντος &Πρασίνου
Λαζαρίδης Λάζαρος
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συντάχθηκε

Σαμαρά Ιορδάνα
ΠΕ Δασολόγος
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ΨΗΦΙΖΕΙ πίστωση ποσού
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

20.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.14 του


ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που θα αξιολογήσει τις τυχόν
ενστάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους
παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Μελιάδη Μίλτο-, ΠΕ-1 Διοικητικού ως πρόεδρο
2) Πούλιο Θέμελη, ΔΕ-1 Διοικητικού
3) Παπαδοπούλου Κυρατσώ, ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Μόσχου Αθανάσιο, ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών
2) Παλαντζιάν Δημήτριο, ΤΕ Διοικητικού
3) Παπαδόπουλο Σταύρο, ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών

ΟΡΙΖΕΙ την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 453/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής ως υπεύθυνο γνωμοδοτικό όργανο για τη διεξαγωγή και αξιολόγηση των
προσφορών του συγκεκριμένου διαγωνισμού», δηλαδή την επιτροπή αποτελούμενη από τους παρακάτω
δημοτικούς υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Λαζαρίδη Λάζαρο, ΠΕ – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2) Λαλέ Ευστράτιο, ΤΕ Γεωπονίας
3) Σαμαρά Ιορδάνα, ΠΕ Δασολόγων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Κάργα Ζαχαρία, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
2) Αλμπάντη Σάββα, ΤΕ Γωπονίας
3) Ταχταλή Σοφία, ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας

