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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης 15-03-2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆. ∆ΡΑΜΑΣ
Αριθµός Απόφασης:

44/2016

ΘΕΜΑ:

Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης
για τη δηµοπράτηση της εργασίας :
«Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων
εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων
έργου και µεταφοράς υλικών µε
φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016 – 2017
(µέρος)» και ψήφιση πίστωσης των
Κ.Α.
20.6262.-02,
30.6262.03,
35.6275.01, 45.6275.01, 30.6262.17,
35.6262.15, 45.6262.07, 20.6277.03,
35.6262.24 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικ. έτους 2016.

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η Μαρτίου 2016, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆.
∆ράµας, υπό την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου
∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την αριθµ. πρωτ.9514/08-03-2016 γραπτή
πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών,
βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος
Σολάκης Άγγελος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Χαραλαµπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Ηλιάδης Νικόλαος)
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για
την απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης
Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου
∆ράµας, γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ.
πρόεδρος 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. πρόεδρος εισάγοντας το 5o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα
µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ.8848/03-03-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περι/ντος &
Πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη
δηµοπράτηση της εργασίας : «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη
χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016 –
2017 (µέρος)» και ψήφιση πίστωσης των Κ.Α. 20.6262.02, 30.6262.03, 35.6275.01,
45.6275.01, 30.6262.17, 35.6262.15, 45.6262.07, 20.6277.03, 35.6262.24 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2016.», και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.
Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω:
«ΣΧΕΤ:
Σας διαβιβάζουµε σχέδιο διακήρυξης µε τους όρους δηµοπράτησης της
εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση
µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016-2017
(µέρος)» προϋπολογισµού 99.627,00€ χωρίς ΦΠΑ και 122.541,21€ µε το ΦΠΑ
(23%).
Η εργασία θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισµού οικ. ετών 2016 και
2017 µε Κ.Α 20.6262.02, 30.6262.03, 35.6275.01, 45.6275.01, 30.6262.17,
35.6262.15, 45.6262.07, 20.6277.03 και 35.6262.24.
Παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά για την έγκριση του σχεδίου της
διακήρυξης καθώς και την ψήφιση των πιστώσεων των παρακάτω Κ.Α. του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2016:
Κ.Α.
20.6277.03
45.6262.07
35.6262.15
30.6262.17
20.6262.02
30.6262.03
35.6275.01
45.6275.01
35.6262.24

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών
∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών
∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών
∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

Χωµατουργικές εργασίες
Χωµατουργικές εργασίες
Χωµατουργικές εργασίες
Χωµατουργικές εργασίες
Εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού

6552,46
2394,80
16304,26
1992,60
10128,95
19900,68
29937,71
3845,63
5000,00

CPV: 45112700-2 Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου
45111220-6 Εργασίες αποµάκρυνσης µπάζων
45510000-5 Ενοικίαση γερανών µε χειριστή
60000000-8 Υπηρεσίες µεταφορών (εκτός από µεταφορά αποβλήτων)»
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 :
«Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων έργου και
µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016 – 2017 (µέρος)», σύµφωνα µε τους
όρους που ακολουθούν, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆ιεύθυνσης Περι/ντος &
Πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας
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CPV: 45112700-2 Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου
45111220-6 Εργασίες αποµάκρυνσης µπάζων
45510000-5 Ενοικίαση γερανών µε χειριστή
60000000-8 Υπηρεσίες µεταφορών (εκτός από µεταφορά αποβλήτων)
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας
Έχοντας υπόψη:
1) Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την
παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθµίσεων – Λοιπές
µεταβατικές ρυθµίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), ∆ηµοτικός
& Κοινοτικός Κώδικας.
2) Την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2007 «Εφαρµογή διατάξεων
Ν.3463/2006».
3) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
4) Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
5) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
6) Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
7) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού
έτους 2016 µε ΚΑ 20.6262.02, 30.6262.03, 35.6275.01, 45.6275.01, 30.6262.17,
35.6262.15, 45.6262.07, 20.6277.03, 35.6262.24
8) Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-42014),
9) Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
10) Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/A/21-02-2016)
11) Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)»
12) Την 110/2016 Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, περί έγκρισης ανάθεσης σε
τρίτο της εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση
µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016-2017
(µέρος)» µε τη διαδικασία του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού
13) Την XXX/2016 Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων
δηµοπράτησης
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης
τη χαµηλότερη τιµή, η εργασία «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη
χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016-
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2017 (µέρος)».
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό
προσφέροντας οικονοµική προσφορά για το σύνολο της εργασίας ή µεµονωµένα για κάθε
κατηγορία εργασίας όπως περιγράφεται στον πίνακα προϋπολογισµού. Ο διαγωνισµός θα
διεξαχθεί µε τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆ 60/07.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ : ΧΧΧ/ΧΧΧ/2016
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΧΧΧ/ΧΧΧ/2016 και ώρα 17:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
ΑΡΘΡΟ 2ο Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά
σειρά ισχύος είναι:
α) Η διακήρυξη δηµοπρασίας
β) Ο προϋπολογισµός της µελέτης.
γ) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
δ) Η Τεχνική έκθεση - περιγραφή της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός εργασίας
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης εργασίας ανέρχεται στο ποσό
των 122541,21 ευρώ µε το ΦΠΑ (23%) και περιλαµβάνει τις εργασίες που αναλυτικά
αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της αριθµ. 3/2016 µελέτης, της ∆/νσης Περ/ντος &
Πρασίνου, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του ∆ήµου ∆ράµας και η συνολική
δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου των οικονοµικών
ετών 2016 και 2017, µε ΚΑ 20.6262.02, 30.6262.03, 35.6275.01, 45.6275.01, 30.6262.17,
35.6262.15, 45.6262.07, 20.6277.03, 35.6262.24 .
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ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ικαίωµα συµµετοχής
Α. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:


Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι µέλη εµπορικού ή βιοµηχανικού ή
βιοτεχνικού επιµελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή.
 Ενώσεις ή κοινοπραξίες, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο
8 της ΥΑ 11389/93.
 Συνεταιρισµοί.
τα οποία :
 πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6
 αποδεικνύουν ότι είναι ιδιοκτήτες χωµατουργικών µηχανηµάτων ή φορτηγών
αυτοκινήτων ∆Χ, ή προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του µηχανήµατος
ή φορτηγού ∆Χ ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα του
διαθέσει (στον ανάδοχο) το συγκεκριµένο όχηµα για την εκτέλεση της εργασίας. Να
επισηµανθεί ότι για τις κατηγορίες εργασιών Α) χωµατουργικές εργασίες
φορτωτή – εκσκαφέα και Β) εργασίες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών
υπάρχει απαίτηση από το δήµο ο αναδόχος να µπορεί να διαθέσει την ίδια µέρα
και δεύτερο µηχάνηµα φορτωτή – εκσκαφέα ή φορτηγό αντίστοιχα, είτε δικό του
είτε µισθωµένο.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών
προς το ∆ηµόσιο.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή
Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε
τις παραπάνω κυρώσεις.
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό προσφέροντας
οικονοµική προσφορά για το σύνολο της εργασίας ή µεµονωµένα για κάθε κατηγορία
εργασίας όπως περιγράφεται στον πίνακα προϋπολογισµού.
Β. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό:
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
1. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον
σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι
ως εξής:
•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
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•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται
την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για
τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του
π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρµόδια υπηρεσία.

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
ΑΡΘΡΟ 5ο Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισµού (διακήρυξη)
1. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς,
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη
και κωδικός πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται
υποχρεωτικά
από
επισυναπτόµενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
3. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό
του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές.
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό,
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υπάλληλος εταιρείας. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει
περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών
ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει
ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι
πολλαπλές προσφορές. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό
του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί
σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.
4. Οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα.
Επίσης, όλα τα δικαιολογητικά εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική,
θα είναι επισήµως µεταφρασµένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού.
ΑΡΘΡΟ 6ο Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος1 µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Α. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα,
στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
Α1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf
σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω :
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο άρθρο 8 και σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 43, παρ.1 του Π∆ 60/07.
(Στην περίπτωση νοµικών προσώπων απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις
των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες
εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆.
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. Όσον αφορά τους έλληνες πολίτες: 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
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υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Επιπλέον, στην περίπτωση νοµικών προσώπων:
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) 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).

4.

5.

6.

7.

8.

9.

- 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 ή ΓΕΜΗ ή
Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ.
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα
του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης ή
ΓΕΜΗ, Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόµενα εκδιδόµενα
πιστοποιητικά δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, είναι δυνατό
να αντικατασταθεί, για τα σηµεία που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω
πιστοποιητικά, από
Ένορκη ∆ήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
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 (ασφαλιστική ενηµερότητα) για όλα τα ταµεία
ασφάλισης των ιδίων αλλά και του προσωπικού τους κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή,
τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της
αριθµ. 3/2016 µελέτης της ∆/νσης Περ/ντος και Πρασίνου που αποτελεί
αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των
ΟΤΑ και του δηµοσίου και ότι η προσφορά του ισχύει για διάστηµα 180
ηµερών.
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
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τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει
να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 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.
10.
Σε περίπτωση συµµετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), υπεύθυνη δήλωση, όπου θα
δηλώνεται ότι σε περίπτωση ανάδειξης της Κ/Ξ ως αναδόχου θα συσταθεί νόµιµη
κοινοπραξία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
11.
Αποδεικτικά καταβολής τελών χρήσης µηχανηµάτων έργου και φορτηγών
∆Χ (για όλα ιδιόκτητα και µισθωµένα)
12.
Άδεια κυκλοφορίας του(ων) προσφεροµένου(ων) µηχανήµατος(ων) ή
φορτηγού(ων) ( για όλα ιδιόκτητα και µισθωµένα)
13.
Άδεια οδηγού/οδηγού χειριστή κατά περίπτωση
14.
Αποδεικτικό ελέγχου του οχήµατος από ΚΤΕΟ σε ισχύ µόνο για τα φορτηγά
∆Χ ( για όλα ιδιόκτητα και µισθωµένα)
15.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση όλων των χώρων των οικισµών
του δήµου και οι προσφερόµενες εργασίες δεν επιβαρύνονται λόγω απόστασης
από την έδρα του.
16.
Τον πίνακα περιγραφής τεχνικής προσφοράς που υπάρχει στο τέλος της
παρούσης στον οποίο ο συµµετέχων διαγωνιζόµενος αναγράφει
όλα τα
µηχανήµατα έργου ή φορτηγά (ιδιόκτητα και µισθωµένα) για τα οποία συµµετέχει
στο διαγωνισµό και θα υποβάλλει οικονοµική προσφορά, συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο ψηφιακά.
17.
Κατά περίπτωση όταν
ο συµµετέχων διαγωνιζόµενος δεν είναι
ιδιοκτήτης των µηχανήµατων έργου ή των φορτηγών που απαιτούνται ή είναι
ιδιοκτήτης του ενός και το δεύτερο για τις κατηγορίες εργασιών Α)
χωµατουργικές εργασίες φορτωτή – εκσκαφέα και Β) εργασίες
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών όπου απαιτείται, το µισθώνει
προσκοµίζει επιπλέον:
• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4 µε θεωρηµένο το γνήσιο υπογραφής του/των
ιδιοκτήτη/ων του/των µηχανήµατος/των ή φορτηγού/ων ∆Χ στην οποία δηλώνει
ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα του διαθέσει (στον
ανάδοχο) το/τα συγκεκριµένο/α όχηµα/τα για την εκτέλεση της εργασίας).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Για τις απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο (οικονοµικούς φορείς),
δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου υπογραφής.
Υποχρέωση του κάθε συµµετέχοντα Οικονοµικού Φορέα στη διαγωνιστική
διαδικασία είναι να προσκοµίσει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχήςτεχνική προσφορά», όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, πλην των ΦΕΚ. Ως
τέτοια στοιχεία είναι τα δικαιολογητικά 1-6 και 11-14, όπως αναφέρονται και
απαριθµούνται ανωτέρω. Ο παραπάνω φάκελος επί ποινή αποκλεισµού συνοδεύεται
από διαβιβαστικό εξωτερικά αυτού, το οποίο πρωτοκολλείται. Σε αυτό είναι
υποχρεωτικό να αναφέρονται ένα προς ένα όλα τα προσκοµιζόµενα µε τον κλειστό
φάκελο δικαιολογητικά.
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Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν εντός της
προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά
του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του, που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή
εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Α2. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Η Τεχνική Προσφορά. συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ή ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο
προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Χαρακτηριστικά
Απαίτηση
Απάντηση
Παραπομπή
Γενικά
Συµµόρφωση ως προς τους
όρους της διακήρυξης, της
συγγραφής υποχρεώσεων, του
ΝΑΙ
ΝΑΙ
(1)
τιµολογίου µελέτης και της
τεχνικής περιγραφής
Σημείωση(1): Στο κελί παραπομπή ο συμμετέχων οικονομικός φορέας συμπληρώνει
''σύμφωνα με τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής''.
Β. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται
ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
ΑΡΘΡΟ 7ο Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.µ.
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής
(µέλη επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως,
µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 8ο ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων
των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσµιών που τους ορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 9ο Προσφερόµενη τιµή
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν
κρατήσεις και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις της περίληψης της
διακήρυξης. Η τιµή της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον διαγωνιζόµενο µέχρι και την
οριστική παραλαβή της εργασίας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιµής προσφοράς και
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιµής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις
εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η εργασία σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, βαρύνει το
∆ήµο.
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Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να αντιστοιχεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί
του προϋπολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ).
ΑΡΘΡΟ 10ο Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και το χρόνο που
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
ΑΡΘΡΟ 11ο Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής.
Η εγγύηση
συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 157, "αρ.1α του Ν.4281/2014) για κάθε κατηγορία εργασίας για την οποία θα
καταθέσει προσφορά ο ενδιαφερόµενος ως παρακάτω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
754,00 €
ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Β. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
378,00 €
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ
780,00 €
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
∆. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΡΑΝΟΥ Η
82,00 €
ΑΛΛΟΥ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση που ο ίδιος υποψήφιος ανάδοχος προσφέρει προσφορά για
περισσότερες της µιας κατηγορίες εργασιών, τότε το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής
Συµµετοχής που πρέπει να προσκοµίσει είναι το άθροισµα των επιµέρους ποσών. Οι
Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα (Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων κ.α).
Στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα
ακόλουθα:
1. Η ηµεροµηνία έκδοσης
2. Ο εκδότης
3. Ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος
∆ράµας)
4. Ο αριθµός της εγγύησης
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
6. Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
7. Η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού
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8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως
9. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους
του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου
11. Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή
Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη
λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 210
ηµέρες).
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης για χρονικό διάστηµα , ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας
του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το
υπόδειγµα της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 12ο Απόρριψη προσφορών
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 13ο Ανακήρυξη αναδόχου - κατακύρωση
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής
2. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή
γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών.
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή.
4. Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί ανά κατηγορία εργασίας 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 το ύψος της
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο
ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων
της σύµβασης, όπως αυτοί ορίζονται (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014). 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.
5. Η Σύµβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία που
αναφέρονται στη διακήρυξη.
6. Η σύµβαση συνάπτεται για το πραγµατικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας, όπως
προκύπτει από την τιµή της προσφοράς του µειοδότη κατά τη δηµοπρασία.
7. 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 ∆ιοίκησης. Η
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εγγύηση που έχει καταβάλει, εκπίπτει εις όφελος του εργοδότου ∆ήµου λόγω ειδικής
προς τούτο ποινής και επαναλαµβάνεται ο διαγωνισµός διατηρουµένου του
δικαιώµατος αποκαταστάσεως οποιασδήποτε τυχόν ζηµίας του ∆ήµου από την
επανάληψη αυτή σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει την σύµβαση αναδόχου
(άρθρο 26, "αρ.1 του Π∆ 28/80).
ΑΡΘΡΟ 14ο 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.
Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού µπορεί να υποβληθούν (άρθρο 20, του Π∆ 28/80),
κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής διαγωνιζόµενου
σε αυτόν, µόνον από διαγωνιζοµένους που συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν
από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών. Η υποβολή
ένστασης δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η
οποία αποφαίνεται τελικά.
Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και την περίπτωση β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του
Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου. pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία
αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της
ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει
προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης
λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των προβλεπόµενων διαδικασιών.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνουν στη
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού συντάσσουν και
υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των
ενστάσεων/προσφυγών.
• Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής/ένστασής τους. (άρθρο 12 "αρ.2 της Υ". Αν.& Αντ. Π1/2390/16-10-2013 ΦΕΚ 2677/21.10.2013 τεύχος Β’)
ΑΡΘΡΟ 15ο Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που
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ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης
β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 16ο Τρόπος πληρωµής - κρατήσεις
Η αµοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται τµηµατικά. Σε
"ερί"τωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον ∆ήµο.
Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε την "ιστο"οίηση
εργασιών α"ό την διευθύνουσα υ"ηρεσία, ανά ηµερολογιακό µήνα.
Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου,
µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα
δηµοσίευσης της διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόµιµες κρατήσεις και
εισφορές, φόροι κλπ.
Αρθρο 17ο Εµπιστευτικότητα αναδόχου
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.
Άρθρο 18ο Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος
της σύµβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριµένα τα δικαστήρια της ∆ράµας.
ΑΡΘΡΟ 19ο ∆ηµοσίευση
Η Αναθέτουσα αρχή θα µεριµνήσει για τα ακόλουθα:
• τη δηµοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόµενες εφηµερίδες,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π∆ 28/80 και τις διατάξεις του Ν.
3548/2007.
• την ανάρτηση της περίληψης της διακήρυξης σε εµφανές µέρος του ∆ήµου. (παρ. 5,
άρθρο
15,
του
Π∆
28/80,
άρθρο
284
"αρ.2
Ν.3463/06)
την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση
στο τεύχος ∆ηµοσίευσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
(άρθρο 8 "αρ.6βΝ.2741/99) (Ελ.Συν. Τµ VI Α"όφαση 29/2012)
(Ελ.Συν.Κλιµ.Ζ "ράξη 62/2012,100/2012)
• την αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
∆ράµας.
• τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόµενους από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της περίληψής της (παρ.3, άρθρο 15 του Π∆ 28/80)
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•

την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, τη δηµοσίευση στη ∆ιαύγεια, την
καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆ΗΣ).

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/09).
Η συντάξασα
Σαµαρά Ιορδάνα
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστηµα.............................................................................................
Ηµεροµηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς: ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου 66100 ∆ράµα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................
ΠΟΣΟΥ ....................................(αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς)
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 .....................................................................................
(αναγράφεται
το
ποσό
ολογράφως
και
αριθµητικώς)
υπέρ
τ..........
……………………………………………………………, ΑΦΜ………….........................,
∆/νση........................................................................... για τη συµµετοχή τ...... σύµφωνα µε
την υπ΄ αριθµ. ............. ..../..../..2016 διακήρυξη στο διαγωνισµό της εργασίας «Ανάθεση
χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς
υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016 - 2017 (µέρος)» του ∆ήµου ∆ράµας, της
..../..../2016 (καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών)
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στην ανωτέρω απορρρέουσες
υποχρεώσεις τ.... (υπέρ ου η εγγύηση) 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 απαίτησής σας µέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ....................................(1)
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της
προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της διακήρηξης, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
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Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά
µας.
(1) Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα
µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 210 ηµέρες)
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστηµα.............................................................................................
Ηµεροµηνία Εκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 ∆ράµα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................
ΠΟΣΟΥ ............................... ΕΥΡΩ (αναγράφεται το ποσό ολογράφως και αριθµητικώς)
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 ....…………….................................. ευρώ (αναγράφεται το ποσό
ολογράφως
και
αριθµητικώς),
υπέρ
τ…...
ΑΦΜ.............................,
………………………………………………….....................,
∆/νση………………………για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθµ. ....../..../2016
διακήρυξης ανάθεσης της εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε
τη χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016 2017 (µέρος)», του ∆ήµου ∆ράµας.
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 µέχρι και την επιστροφή της σε µας
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
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όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά
µας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΜ
ΑΤΑ/
ΦΟΡΤΗΓΑ

ΤΥΠΟΣ
(ΜΑΡΚΑ –
ΜΟΝΤΕΛΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ
ΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
( ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ, ΩΦΕΛΙΜΟ
ΦΟΡΤΙΟ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΛΠ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
(ΦΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
Ο ενδιαφερόµενος επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να υποβάλει συµπληρωµένο πίνακα
µε την παραπάνω µορφή, που θα αποτελεί τον πίνακα περιγραφής τεχνικής προσφοράς , για
όλα τα είδη των µηχανηµάτων έργου ή φορτηγών (ιδιόκτητα και µισθωµένα), για τα οποία
συµµετέχει στο διαγωνισµό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθµ. Μελέτης: 3/2016

Τίτλος: «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων
εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων έργου
και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα
έτη 2016-2017 (µέρος)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε
τη χρήση - µίσθωση µετά του οδηγού µηχανηµάτων έργου και τη µεταφορά υλικών µε
φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016-2017 (µέρος) µε δεδοµένο ότι ο ∆ήµος αδυνατεί από µόνος
του να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, διότι δε διαθέτει τα κατάλληλα µηχανήµατα έργου –
οχήµατα που απαιτούνται, αλλά ούτε και τους χειριστές .
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε όλες τις Τοπικές και ∆ηµοτικές κοινότητες του ∆ήµου
∆ράµας και αφορούν
σε εκσκαφές,
φορτώσεις ογκωδών και άλλων υλικών,
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διαµορφώσεις, καθαρισµούς ρεµάτων, µεταφορά διαφόρων υλικών (µπαζών, προϊόντων
κλαδέµατος κ.α), εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού ή κλάρκ κ.α. εργασίες.
Το πρόγραµµα των εργασιών θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και
ο/οι ανάδοχος/οι θα ενηµερώνεται από τον επιβλέποντα.
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανάθεσης της συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό
των 122541,21€ µε το Φ.Π.Α. και 99627,00€ χωρίς το Φ.Π.Α και θα χρηµατοδοτηθεί
από ίδιους πόρους του ∆ήµου. Ειδικότερα θα βαρύνει πιστώσεις των οικονοµικών ετών
2016 και 2017, µε ΚΑ 20.6262.02, 30.6262.03, 35.6275.01, 45.6275.01, 30.6262.17,
35.6262.15, 45.6262.07, 20.6277.03 και 35.6262.24 .
Τα µηχανήµατα έργου και τα φορτηγά οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση
των διαφόρων εργασιών που περιγράφηκαν, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές
προδιαγραφές :
 ∆ύο (2) Φορτωτές – εκσκαφείς (τύπου JCB)
Θα πρέπει να είναι ηλικίας µικρότερης των 15 ετών, ιπποδύναµης 80hp και πάνω,
µε ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς. Απαραίτητα πρέπει να διαθέτουν ως
παρελκόµενα, σφύρα και καταστροφέα
 Ένα (1) ∆ιαµορφωτήρα γαιών (γκρέιντερ)
 ∆ύο (2) Φορτηγά αυτοκίνητα ∆Χ
Τα φορτηγά αυτοκίνητά πρέπει να είναι ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον 10 τόνων µε
αποδεκτή απόκλιση ±5% και πάνω, ανατρεπόµενα
 Ένα (1) Γερανό (αυτοκινούµενο)
Ο γερανός θα πρέπει να είναι καλαθοφόρος µε ικανότητα ανύψωσης από 15 µέτρα
και πάνω
 Ένα (1) Περενοφόρο ανυψωτικό µηχάνηµα (κλάρκ)
Θα πρέπει να είναι δυνατότητας µεταφοράς βάρους 3 τόνων και πάνω
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει
Ν.3463/2006 και του Ν. 4281/2014.

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, του

CPV: 45112700-2 Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου
45111220-6 Εργασίες αποµάκρυνσης µπάζων
45510000-5 Ενοικίαση γερανών µε χειριστή
60000000-8 Υπηρεσίες µεταφορών (εκτός από µεταφορά αποβλήτων)
∆ράµα,

…/..../2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ράµα, …/...../2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο προϊσταµένος της ∆/νσης
Περ/ντος & Πρασίνου

Σαµαρά Ιορδάνα
ΠΕ ∆ασολόγος

Λαζαρίδης Λάζαρος
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
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∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθµ. Μελέτης: 3/2016

Τίτλος: «Ανάθεση χωµατουργικών και
άλλων εργασιών µε τη χρήση
µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς
υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 20162017 (µέρος)»

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 - Αντικείµενο της εργασίας
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συµβατικούς
όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών του
διαγωνισµού, θα εκτελεστεί από τον/τους ανάδοχο/ους που θα αναδειχθεί/ούν, η
ανατιθέµενη εργασία µε τίτλο «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη
χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 20162017 (µέρος)»
Το αντικείµενο της εργασίας, που περιγράφεται στην Τεχνική έκθεση, αφορά στην
εκτέλεση διαφόρων εργασιών (χωµατουργικών και άλλων) που απαιτούν χρήση
µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς διαφορών υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τις ανάγκες των
διαφόρων ∆/νσεων του ∆ήµου ∆ράµας. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι όλες οι
Τοπικές και ∆ηµοτικές κοινότητες του ∆ήµου.
Άρθρο 2 - ∆ιατάξεις που ισχύουν
Για την εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νοµοθετηµάτων:
1. Του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
2. Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την
παρ 4 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 ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
5. Τις διατάξεις του Π∆ 60/2007
6. Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/08-03-1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993)
7.Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014)
8.Tις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) όπως συµπληρώθηκαν
µε το αριθµ. πρωτ. 3699/10-09-2014 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
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»
Άρθρο 3 - Συµβατικά τεύχη
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση
υπηρεσία, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων
σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 28/80
ως κατωτέρω:
α) Η διακήρυξη δηµοπρασίας
β) Ο προϋπολογισµός της µελέτης.
γ) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
δ) Η Τεχνική έκθεση - περιγραφή της µελέτης.
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Άρθρο 4 - Τόπος τρόπος εκτέλεσης της εργασίας – συµβατικός χρόνος
Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει το
αρµόδιο όργανο κατά τις διατάξεις του Π∆ 28/80 και του ισχύοντος ∆ΚΚ.
Τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι όλες οι Τοπικές και ∆ηµοτικές κοινότητες του ∆ήµου
και ο συµβατικός χρόνος ξεκινά από την υπογραφή του σχετικής σύµβασης και µέχρι 3103-2017.
Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης
που αναγράφονται στον προϋπολογισµό για κάθε είδος µηχανήµατος έργου ή
οχήµατος. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο
ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου.
Άρθρο 5 – Κατακύρωση διαγωνισµού- Υπογραφή σύµβασης
Ο/οι ανάδοχος/οι στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, υποχρεούται να προσέλθει
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Σε διαφορετική περίπτωση αν δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής διαγωνισµού.
Άρθρο 6 – Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Ο/οι ανάδοχος/οι στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα της οικείας
διακήρυξης.
Άρθρο 7 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που θα ισχύουν την ηµέρα σύναψης της σύµβασης εκτέλεσης της εργασίας.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον δήµο.
Άρθρο 8 – Τρόπος πληρωµής
Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται ανά µήνα, ανεξαρτήτως του πλήθους των ωρών
απασχόλησής του µετά την τιµολόγηση αυτών, και την έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών.
Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται
από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την
αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.
Για την πρώτη πληρωµή θα πρέπει προηγουµένως να καταβληθούν οι δαπάνες
δηµοσίευσης.
Άρθρο 9 – Επίβλεψη - Παραλαβή εργασιών
Ο καθορισµός του τόπου και του χρόνου εκτέλεσης της εργασίας, ο προγραµµατισµός των
κατά ηµέρα και ώρα θέσεων εργασίας και η αξιολόγηση της ποσότητας - ποιότητας των
παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται από αρµόδιο υπάλληλο του δήµου και
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µόνον από αυτόν. Τονίζεται ότι ο αρµόδιος υπάλληλος του ∆ήµου υποχρεούται να
ενηµερώνει µία ηµέρα νωρίτερα τον ανάδοχο για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του
∆ήµου που είναι προγραµµατισµένες να εκτελεστούν, πλην εκτάκτων περιπτώσεων που
είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες του άµεσα.
Σε περίπτωση που ο αρµόδιος υπάλληλος διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις
συµβατικές του υποχρεώσεις, αρνείται να υπογράψει την παραλαβή των εργασιών,
συντάσσει πρακτικό µη παραλαβής των εργασιών που τυχόν δεν πραγµατοποιήθηκαν
(αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου που δεν εκτελέστηκε) και παραπέµπει το θέµα
στην αναθέτουσα αρχή (καθώς και την πρότασή του για πιθανές κυρώσεις προς τον
ανάδοχο). Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει κατά πρώτον είτε να κάνει έντονη υπόδειξη
στον ανάδοχο να τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο κρίνει, στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις
συµβατικές του υποχρεώσεις η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς
καταγγελίας της σύµβασης καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του.
Αντισυµβατική ενδεικτικά λογίζεται η συµπεριφορά του αναδόχου εφόσον:
α) ∆εν υπακούει στις εντολές της υπηρεσίας που του δίδονται διά του αρµοδίου υπαλλήλου
β) ∆υστροπεί, µεµψιµοιρεί ή προτείνει και ακολουθεί διαφορετικό πρόγραµµα εργασίας
γ) ∆εν τηρεί το προβλεπόµενο ωράριο απασχόλησης ή κωλυσιεργεί κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσής του
δ) ∆ε χρησιµοποιεί το απαραίτητο προσωπικό (χειριστή ανάλογης άδειας)
ε) Το προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που η αναθέτουσα αρχή θέτει
µε τη σύµβαση
ζ) η συµπεριφορά του κατά την ώρα εργασίας προς το προσωπικό της υπηρεσίας και τους
πολίτες δεν είναι κόσµια και,
η) η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη, ελλιπής, κλπ
Άρθρο 10 – Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις
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 (όπως αυτά
περιγράφονται στο προηγούµενο άρθρο), 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 – Υποχρεώσεις αναδόχου
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•

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεσή της.

•

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.

•

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

•

Το κόστος συντήρησης, τα καύσιµα και τυχόν βλάβες που µπορεί να προσκληθούν
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

•

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 12 Εµπιστευτικότητα αναδόχου
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
οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την
υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε
το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Άρθρο 13 Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία
Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα
δικαστήρια της ∆ράµας.
∆ράµα,

…/…../2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ράµα, …/…./2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο προϊσταµένος της ∆/νσης
Περ/ντος & Πρασίνου

Σαµαρά Ιορδάνα
ΠΕ ∆ασολόγος

Λαζαρίδης Λάζαρος
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

1

1

1

Τιµή
Μονάδας
(σε ευρώ)
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Χωµατουργικές και άλλες εργασίες µε
χρήση Φορτωτή – εκσκαφέα (τύπου
JCB)
µε παρελκόµενα σφύρα,
1639 ωροµίσθιο
23,00
καταστροφέα
(απαιτούνται 2 µηχανήµατα)
ΣΥΝΟΛΟ Α:
Β. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ
Χωµατουργικές και άλλες εργασίες µε
χρήση διαµορφωτήρα γαιών
539 ωροµίσθιο
35,00
(γκρέιντερ)
Κατηγορία Εργασίας

Ώρες
εργασίας

Μονάδα
µέτρησης

∆απάνη

ΣΥΝΟΛΟ Β:
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μεταφορά υλικών µε χρήση
Φορτηγού αυτοκίνητου ∆Χ
15,00
2600 ωροµίσθιο
(απαιτούνται 2 φορτηγά)
ΣΥΝΟΛΟ Γ:

1
2

∆. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΡΑΝΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Εργασίες που απαιτούν χρήση
24 ωροµίσθιο
60,00
Γερανού (αυτοκινούµενου)
Εργασίες που απαιτούν χρήση
περενοφόρου ανυψωτικού
µηχανήµατος (κλαρκ)

75 ωροµίσθιο

37697,00

37697,00

18865,00
18865,00

39000,00
39000,00

1440,00

35,00

2625,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆:
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ Α+Β+Γ+∆:

4065
99627,00

ΦΠΑ 23% :

22914,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

122541,21

Η τιµή µονάδας ορίστηκε µετά από έρευνα που έκανε το Τµήµα µας βασιζόµενο τόσο στις
τρέχουσες τιµές εκτέλεσης ανάλογων εργασιών όσο και στις τιµές (ηµεροµίσθια)
διαγωνισµών προηγούµενων ετών . Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται η ωριαία
αποζηµίωση του µηχανήµατος, οι δαπάνες πληρωµής του χειριστή οδηγού, των καυσίµων,
ασφαλειών, βλαβών. Επιµετρώνται µόνο οι ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες
χωρίς να περιλαµβάνονται οι ώρες στάσης και πορείας προς την περιοχή της εργασίας.
∆ράµα,

…/…/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ράµα, …/…./2016
Ο προϊσταµένος της ∆/νσης Περ/ντος &
Πρασίνου
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ΑΔΑ: 605ΩΩ9Μ-45Χ

Σαµαρά Ιορδάνα
ΠΕ ∆ασολόγος
•

Λαζαρίδης Λάζαρος
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΨΗΦΙΖΕΙ πίστωση των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ.
έτους 2016:

Κ.Α.
20.6277.03
45.6262.07
35.6262.15
30.6262.17
20.6262.02
30.6262.03
35.6275.01
45.6275.01
35.6262.24

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών
∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών
∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών
∆απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών

Χωµατουργικές εργασίες
Χωµατουργικές εργασίες
Χωµατουργικές εργασίες
Χωµατουργικές εργασίες
Εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

6552,46
2394,80
16304,26
1992,60
10128,95
19900,68
29937,71
3845,63
5000,00

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