
 

   
  

                                                                                            
                                                                                                   

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

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   10 /10-03-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 
 

88/2015 
 
  

ΘΕΜΑ:  
 

Έγκριση όρων δηµοπράτησης της 
έργασίας :«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ Α-
ΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισµού 
59.941,98 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. (13%) 

 

     
      Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 10η  Μαρτίου  2015, ηµέρα   

Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
9996/06-03-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου 
∆ηµάρχου ∆ράµας,, 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 7 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ζαχαριάδης Παύλος         
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
 2)       Ηλιάδης Νικόλαος 
 
      
 

        Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βα-
σιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΝΥΖΩ9Μ-ΒΞ4



 

   
  

          O κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 9522/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Καθαριό-
τητας και Ανακύκλωσης  του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση  όρων δηµοπρά-
τησης της εργασίας :«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισµού 
59.941,98 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (13%)», και  καλεί  αυτά να αποφασί-
σουν σχετικά. 

Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

<< ΣΧΕΤ  : 
          Σας στέλνουµε σχέδιο των όρων δηµοπράτησης ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆Η-
ΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της εργασίας :  «« ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΟΟ --
ΝΝΟΟΜΜ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΤΤ ΑΑΦΦΗΗ   ΑΑ ΠΠΟΟΡΡ ΡΡ ΙΙ ΜΜΜΜΑΑ ΤΤ ΩΩΝΝ» στον Χώρο Ανεξέλεγκτης Ταφής Απορ-
ριµµάτων (Χ.Α.∆.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας προϋπολογισµού 59.941,98 €  µε τον Φ.Π.Α. 
(13 %) – 53.046,00 χωρίς Φ.Π.Α.  και παρακαλούµε να λάβετε απόφαση για : 

1. την  έγκρισή των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω ανοικτού συνοπτικού δηµό-
σιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε πίστωση  59.941,98 € (συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.13%) σε βάρος του  Κ.Α. 20.6262.03 του προϋπολογισµού έτους 2015  

 
2. Την διεξαγωγή του διαγωνισµού από την επιτροπή που ορίστηκε µε την υπ΄ αρ. 

49/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας. 
           Στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών,  κοινοποιείται το παρόν  ως πρωτογενές αί
 τηµα. 

       
CPV:90500000-2.» 

 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
 

         Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας 
καθώς και τους τροποποιηµένους όρους δηµοπράτησης του ανωτέρω έργου . 

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

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους δηµοπράτησης για την εργασία µε τίτλο : :« ΥΓΕΙΟΝΟ-
ΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισµού 59.941,98 € συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. (13%)  και οι οποίοι ακολουθούν όπως παρακάτω: 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ 
                                                                                                                                   
                                                                                       CPV 90500000-2                                                                                             
                                                          
Ηµεροµηνία 
αποστολής για 
δηµοσίευση 
στην Εφηµερί-
δα της Ε.Ε. 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 
στον Ηµερή-
σιο Τύπο 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης  
στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

 
Προϋπολογισµός 
59.941,98 €  
 (µε ΦΠΑ 13%)      

 
Ηµεροµηνία διε-
νέργειας διαγωνι-

σµού       
…… 2015 

 
∆εν απαιτείται 

 
   

 
   

 

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

Έχοντας υπόψη: 
 

ΑΔΑ: 7ΝΥΖΩ9Μ-ΒΞ4



 

   
  

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

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

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

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

5. Την υπ΄ αρ. 363/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας µε την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού προεκτιµούµενου προϋ-
πολογισµού 61.000,00 € για διάστηµα 126 ηµερών σε συνέχεια της προηγούµενης εργο-
λαβίας.  

6. Οτι η τρέχουσα σύµβαση ολοκληρώνεται την 08 Απριλίου 2015. 
7. Την απόφαση 42/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού δια-
γωνισµού  

8. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρθρου 
209 

9. Την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2007 «Εφαρµογή διατάξεων Ν.3463/2006». 
10. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και 

προµηθειών ΟΤΑ» 
11. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/08-08-2014) και ειδικότερα την 

τα άρθρα 46, 143 και 199 παρ. 2 εδάφιο στ. 
12. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους  2015 

µε  ΚΑ 20.6262.03.  
13. Την ………… Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε.) περί έγκρισης όρων δηµοπράτησης. 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 

1. Ανοικτό δηµόσιο συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της εργασίας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ» του ∆ήµου ∆ράµας  για µέρος του έτους 2015.    

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

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

ΑΔΑ: 7ΝΥΖΩ9Μ-ΒΞ4



 

   
  

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

 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε τον ΦΠΑ (13%), ανέρχεται σε πενήντα εννέα  χι-
λιάδες ενιακόσια σαράντα ένα ευρώ και εννενήντα οκτώ λεπτά (59.941,98 €) και θα 
βαρύνει µε το ανωτέρο ποσό τις πιστώσεις του ΚΑ 20.6262.03. του  προϋπολογισµού του ∆ή-
µου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2015. 

   
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο ∆ράµας 
Βερµίου 2 και 1ης Ιου-

λίου  
3ος όροφος 
Αίθουσα 302 

  
 

 
 

 
10.00 π.µ. 

  
        Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η ……-2015, 
ηµέρα ……………. και ώρα 10.00 π.µ. 
        Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει  στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στο ∆ηµαρχείο 
∆ράµας, Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, στον 3ο όροφο αίθουσα 302.   
       Ο διαγωνισµός θα γίνει µε την  διαδικασία του ανοικτού δηµόσιου συνοπτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, δώδεκα (12) ηµέρες µετά  από την  δηµοσίευση  της περίληψης διακήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ, σε µια (1) τοπική ηµερήσιες εφηµερίδα, την τοιχοκόλλησή της, την ανάρτησή της 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
       Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
      Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη.                      
      Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  300 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από 
την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

       Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α, Β, 
Γ) τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
 

CPV:90500000-2.  
                                                                                          

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
    ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  (Παραρτήµατα (Α, Β, Γ) 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α          
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

  
            

 

Μαµσάκος Χριστόδουλος 

ΑΔΑ: 7ΝΥΖΩ9Μ-ΒΞ4



 

   
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

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

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

  

ΠΡΟΥΠ/ΝΗ ∆Α-
ΠΑΝΗ 

 
59.941,98 €  

  (  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (13%) και των λοιπών κρατήσεων)   
 

Η ΠΡΟΥΠ/ΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥ-

ΝΕΙ 

 
Τον  ΚΑ 20.6262.03    CPV:90500000-2.  

 
 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΩΝ 
 

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

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ % 
 

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ∆ήµος ∆ράµας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει   ανοικτό δηµόσιοσυνοπτικό 
µειοδοτικό διαγωνισµό, προϋπολογισµού πενήντα εννέα  χιλιάδες ενιακόσια σαράντα ένα 
ευρώ και εννενήντα οκτώ λεπτά (59.941,98 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (13%), 
µε κριτήριο κατακύρωσης την   χαµηλότερη τιµή ,  για την ανάθεση της εργασίας «ΥΓΕΙΟ-
ΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» του ∆ήµου ∆ράµας για το έτος 2015 (µέρος).    

   

1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΤΟΠΟΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο ∆ράµας 
Βερµίου 2 και 1ης Ιου-

λίου  
3ος όροφος 
Αίθουσα 302 

 

  
-2015 

 
  

 
10.00 π.µ. 

1.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

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

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

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

1.4 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής  θα δηµοσιευθεί σε µια (1) ηµερήσια τοπική (νοµαρχι-
ακή) εφηµερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήµου, θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του δήµου, στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περίληψης ∆ιακήρυξης    
βαρύνουν σύµφωνα µε το άρθρο 152 παρ. 4 του νόµου 4281/2014 την αναθέτουσα αρχή. 

1.5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την ……. 2015, ηµέρα           και ώρα 
10.00 π.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα 302 ,  ∆ηµαρ-
χείο 3ος όροφος.  

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν απο-
σφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
δηµόσια. 

1.6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η παρα-
λαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υποβολή σχετι-
κής αίτησης εντός προθεσµίας µιάς (1) εργάσιµης ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δουν τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα 

του δήµου: www.dimos-dramas.gr, στην περίπτωση όµως αυτή πρέπει να παραλάβουν από 
την Υπηρεσία το έντυπο υποβολής οικονοµικής προσφοράς, πρωτότυπα σφραγισµένο . 

                       Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων 
(όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έ-
τσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την 
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περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινί-
σεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ια-
κήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες α-
ντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρό-
τητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

� Εργολάβοι δηµοσίων έργων (Ε∆Ε) Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως τάξης πτυχίου, εµπειροτέ-
χνες εργολάβοι δηµοσίων έργων ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ή/και Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως ο-
ρίου και ιδιώτες που εκτελούν χωµατουργικές εργασίες.   

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

� Συνεταιρισµοί. 
      Οι δικαιούµενοι συµµετοχής θα πρέπει να: 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην  παράγραφο 2.2  
      -  αποδεικνύουν ότι είναι ιδιοκτήτες χωµατουργικών µηχανηµάτων που εµφανίζονται στο 
παράρτηµα  Γ, ή προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του µηχανήµατος ότι σε πε-
ρίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος θα του διαθέσει (στον ανάδοχο) το συ-
γκεκριµένο όχηµα για την εκτέλεση της εργασίας 

2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

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

1. Κατά περίπτωση : 

Α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

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

2.  

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

3.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό δια-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

δικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανα-
γκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµε-
ροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

4.  

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

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 
 

Β.  ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγρα-
φής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή ε-
µπορικό µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

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

3.  

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

4.  

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

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 
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Γ.  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµή-
νου, 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 ειδι-
κή εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες κα-
ταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδι-
κασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρι-
σης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  Υπηρεσία της 
Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη  η συµ-
µετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 
7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθά-
ριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδι-
κείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης ή από το Γενικό  Ε-
µπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ). 

2.  

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

∆.  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του διαγωνι-
ζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για 
τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορι-
σµό των εκπροσώπων του.  

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κά-
ποιο 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 διαγω-
νισµού. 

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

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτι-

ΑΔΑ: 7ΝΥΖΩ9Μ-ΒΞ4



 

   
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

κό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κή-
ρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής δια-
χείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 

5.  

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

6.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ε-
νήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού   

Ε.  ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολο-
γητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ 
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση   (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των µελών τους) στην 
οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα 
λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρ-
χή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 
αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

Από Ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρ-
χής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  
   Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συ-
γκεκριµένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 
 

3. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά την κείµενη νοµοθεσία, εφόσον οι διαγωνιζόµενοι 
συµµετέχουν στον  διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. 
 
4. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τρο-
ποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  ή  απόσπασµα του κατα-
στατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  
Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  
τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει 
ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νο-
µικού προσώπου. 
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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- Aτοµικές επιχειρήσεις (µεµονωµένοι εργολάβοι και ιδιοκτήτες χωµατουργικών µηχανηµάτων) 
επιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο 
που πιστοποιεί την ταυτότητά τους  
 
5.  Αποδεικτικά καταβολής τελών µηχανηµάτων έργου και τελών κυκλοφορίας για τα   φορτη-
γά (Ν. 3481/2006) του έτους 2015. 
 

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

7. Υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 2.3 της παρούσας  
 

8. Πίνακας εξοπλισµού (παράτηµα Γ) 
 

9. ∆ικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 155 του Ν.4281/2014 
 

1. Κατά την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος 
οικονοµικός φορέας υποβάλλει δήλωση στην οποία αναγράφεται: 
α) Ότι δεν βρίσκεται σε καµία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισµού, σύµφω-
να µε το άρθρο 153 του Ν.4281/2014. Επίσης, δηλώνει τους φορείς προς τους οποίους είναι 
υπόχρεος καταβολής σφαλιστικών εισφορών. 
β) Ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν.4281/2014  
και τα έγγραφα της σύµβασης. 
γ) Ότι τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, πλήν της εγγύησης και των δηλώσεων της παραγράφου 
1 µπορούν να υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή , στη δήλωση της 
παραγράφου 1 δηλώνεται ρητά ότι τα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρω-
τοτύπων και  δήλωση σχετικά µε την ύπαρξη τυχόν ειδικών σχέσεων, όπως ιδιαίτερου δεσµού, 
ιδιάζουσας σχέσης ή έριδας µε τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β΄ 
και των συγγενικών τους προσώπων, όπως : 
α) Τον υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικεφαλής και τα µέλη των οργάνων διοίκησης της αναθέ-
τουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, οι οποίοι, χωρίς να επεµβαίνουν άµεσα στη διεξαγωγή 
της διαδικασίας ανάθεσης, ενδέχεται εντούτοις να επηρεάσουν το αποτέλεσµά της. 
β) Τους συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορί-
στως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού των προσώπων της περίπτωσης β΄, οι οποίες 
ενδέχεται να θέσουν τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων. Η αναθέ-
τουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας αναφέρει στο χωριστό πρακτικό που αναφέρεται στα άρθρα 
63, 84, 130 αν έχει υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα. 
γ) Ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις διατάξεις περί προστασίας του περι-
βάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η 
σύµβαση. 
δ) Ότι θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιο-
λογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαµβάνει στη δή-
λωσή του. 
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηµατοοικονοµικές, τεχνικές ή επαγγελµατικές 
δυνατότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε τα άρθρα 70 παρ. 2, 71 παρ.3, 120 παράγραφοι 4 
και 5, 121 παράγραφοι 5 και 6, θα πρέπει να προσκοµίζει δηλώσεις των εν λόγω φορέων µε το 
περιεχόµενο των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄. 
Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄ 75), χωρίς να απαιτείται 
η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω 
δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόµενη σε αυτήν ηµεροµηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία 
µε την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συµµετοχής τις οποίες συνοδεύει. 
2. Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας µπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγµή από τους προ-
σφέροντες ή τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν την ολοκλήρωσή της, 
να υποβάλουν το σύνολο ή τµήµα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις πλη-
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ροφορίες και δηλώσεις που περιλαµβάνει στη δήλωσή του ο προσφέρων/ υποψήφιος, αν, κατά 
την άποψή τους, είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της οµαλής διενέργειας της διαδικασίας. 
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να προβλέπεται ότι 
οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά έγγραφα ή άλλα αποδει-
κτικά στοιχεία, εφόσον και στο βαθµό που η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας έ- 
χει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα πιστοποιητικά ή τις σχετικές πληροφορίες απευθείας µε 
πρόσβαση σε βάση δεδοµένων που τηρείται σε οποιοδήποτε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και διατίθεται δωρεάν.  
Η δήλωση της παραγράφου 1 περιέχει, επίσης, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την απευ-
θείας αναζήτηση δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως τη διαδικτυακή διεύθυνση της βάσης δε-
δοµένων, στοιχεία ταυτοποίησης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 
4. Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί κοινοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 33, υ-
ποβάλλει τη δήλωση της παραγράφου 1, τα έγγραφα ή τα δικαιολογητIκά της παραγράφου 3 
για κάθε µέλος της κοινοπραξίας. 
 

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

 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα στο διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. Απαγο-
ρεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόµενων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 
Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας  εται-
ρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του, όπως επίσης και υπάλληλος εταιρείας που 
συµµετέχει στη δηµοπρασία ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κά-
ποιον άλλο τρόπο, να συµµετάσχει για δικό του λογαριασµό. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δή-
λωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισµό, αποκλείε-
ται. 

Επίσης όλα τα δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι 
επισήµως µεταφρασµένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού. 

Τα δικαιολογητικά που προέρχονται α) από τον δηµόσιο τοµέα υποβάλλονται σε  ευανά-
γνωστα φωτοαντίγραφα και β) από τον ιδιωτικό τοµέα υποβάλλονται σε  ευανάγνωστα φωτο-
αντίγραφα εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο ή τα πρωτότυπα 
φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στην ρύθµιση σύµφωνα µε 
τον νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και 
δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. 

2.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 
αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό: 
 

1)  Να έχει ή να µπορεί να διαθέσει τον κατάλληλο   εξοπλισµό σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ 
της παρούσης. 
 

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

3)  Να αποδέχεται την ισχύ της οικονοµικής του προσφοράς για 300 ηµερολογιακές ηµέρες από 
την εποµένη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού, υποβάλλοντας για αυτό σχετική Υπεύθυνη ∆ή-
λωση. 
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4) Να αποδέχεται ως µέσο επικοινωνίας του µε την υπηρεσία την τηλεοµοιοτυπία (φαξ), υπο-
βάλλοντας για αυτό σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση. 
 
5) Σε περίπτωση µηχανηµάτων τρίτων που θα διατεθούν στον διαγωνιζόµενο, εάν αυτός ανα-
δειχθεί ανάδοχος, Σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ιδιοκτήτη 
 

2.4  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Η προσφορά του υποψήφιου δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και παράγραφο 1 του άρθρου 143 του Ν 
4281/2014. 

 

2.5  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το (β) εδάφιο της 1ης παραγρά-
φου του 157ου άρθρου του Ν. 4281/2014. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρουν τα ακόλουθα : 
•  Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
•  Τον εκδότη. 
•  Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ∆ράµας). 
•  Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 
•  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
•  Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδί-
δεται η 
εγγύηση. 
•  Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
•  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δι-
καιώµατος της διαίρεσης ή της διζήσεως. 
•  Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου 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. 
•  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
•  Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
•  Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστε-
ρα από απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµη-
νία λήξης της εγγύησης. 
• Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 
• Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) µήνες. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη της Συµφω-
νίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε 
το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµά-
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τιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρη-
µατικού ποσού. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν   αυτοπρο-
σώπως, υποδεικνύοντας το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας για την ταυτοποίηση των 
προσωπικών τους στοιχείων, το φάκελο προσφοράς τους, την καθορισµένη ηµέρα και ώρα του 
διαγωνισµού ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Πέραν της καθορισµένης ώρας καµιά προ-
σφορά δε θα γίνει δεκτή. 
 Πριν τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής 
, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος µπορεί να τροποποιήσει, συµπληρώσει ή αποσύρει την προ-
σφορά του ή την αίτηση συµµετοχής του 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης από τον επιχειρηµατί-
α, σε περίπτωση κοινοπραξίας από όλους τους κοινοπρακτούντες ή από νόµιµο εκπρόσωπό 
τους (ένας από τους κοινοπρακτούντες οριζόµενος µε συµβολαιογραφικό έγγραφο) και σε πε-
ρίπτωση εταιρείας από τον νόµιµο εκπρόσωπό της.   

Με ποινή αποκλεισµού, ( να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές), υποβάλλονται µε 
τις προσφορές τα ακόλουθα :  

α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», 
ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις : 
α) Η λέξη δικαιολογητικά συµµετοχής µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία (∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ) 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης (είναι ο αριθµός πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην 
εφηµερίδα)  
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου και θα περιέχει: 

αα. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ.2.2 και 2.3 . 
αβ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµι-

κού προσώπου. 
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Πίνακας µηχανολογικου εξοπλισµου που απαιτειται για την εργασια «Υγειονο-
µικη Ταφη Απορριµµατων» που συµπληρώνεται από διαγωνιζόµενο. 

γ)  Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» και 
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφο-
ράς. 

δ) Νόµιµη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συµµετοχής, 
εφόσον υποβάλλεται από τρίτο. 

Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει κατά τα λοιπά τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και θα περιέχει συµπληρωµένο µε ποινή αποκλεισµού, το σφραγισµένο από την 
υπηρεσία Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί α-
ναπόσπαστο µέρος αυτής.  
Η περιεχόµενη οικονοµική προσφορά θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να είναι υπογε-
γραµµένη και να αναγράφει αριθµητικά και ολογράφως το συνολικό ενιαίο ακέραιο 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης 
της εργασίας (ποσό µε το ΦΠΑ 13%). Η Οικονοµική Προσφορά θα είναι συνταγµένη στην ελ-
ληνική γλώσσα και σύµφωνα µε το υπόδειγµα που χορηγείται από την Υπηρεσία. Η οικονοµική 
προσφορά υπογράφεται από τους ίδιους του ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους 
τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών υπογράφονται από όλους τους κοινοπρακτούντες. Προ-
σφορές που έχουν συνταχθεί µε διαφορετικό τρόπο από το υπόδειγµα της Υπηρεσίας  ή δε 
φέρουν την σφραγίδα του ∆ήµου  θα απορρίπτονται, καθιστώντας το σύνολο της προσφο-
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ράς του διαγωνιζόµενου απαράδεκτη.  
Επισηµαίνεται ότι : 
α) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες απουσιάζει η υπογραφή του 
υποψηφίου ή δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθµητικώς. 
β) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης α-
ριθµητικής, 
γ) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες το αναγραφόµενο ενιαίο ποσο-
στό έκπτωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθµός. 
δ)Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι ευκρινώς γραµµένη, χωρίς σβησίµατα. ∆εν ισχύει η 
κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 162 του Ν.4281/2014 
1. Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας, µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και αξιο-
λόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία είναι ελλιπής κατά τα προηγούµενα άρθρα ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απα-
ράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 
β) Στην οποία η τιµή δεν είναι απόλυτα προσδιορισµένη. 
γ) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκα-
τασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 160. 
δ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προ-
καθορισµένης προθεσµίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή/τον α-
ναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν.4281/2014 . 
ε) Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του αντικειµέ-
νου της σύµβασης. 
στ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν 
πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύµβασης. 
ζ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προ-
σφορές. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν.4281/2014 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
/ του αναθέτοντος φορέα, όπως αυτό ορίστηκε µε την απόφαση 49/2015 της Οικονοµικής Επι-
τροπής του ∆ήµου ∆ράµας. 
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 166, αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 
τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους των εγγράφων της σύµβασης. Στο 
στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης το αρµόδιο όργανο µπορεί να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις 
των προσφερόντων, προκειµένου να εξετάσει τις πραγµατικές κατασκευαστικές δυνατότητές 
τους για τα συγκεκριµένα υλικά που προσφέρουν στο διαγωνισµό. 
3. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή, ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την 
ίδια ακριβώς τιµή. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φο-
ρέας καλεί εγγράφως όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές 
να υποβάλουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία που καθορίζει το αρµόδιο όργανο στην σχετική 
πρόσκληση και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε (5) και µεγαλύτερη από δέκα 
(10) ηµέρες, βελτιωµένη οικονοµική προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο και ανάδοχος ανακη- 
ρύσσεται ο µειοδότης. Αν και µετά από τη διαδικασία αυτή δεν προκύψει µειοδότης, η αναθέ-
τουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση. Η διαδικασία και οι όροι 
της κλήρωσης καθορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 172. 
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ΑΡΘΡΟ 6.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
6.1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης προσφορών επιτροπή (Απόφαση 49/2015 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ράµας) που συνεδριάζει δηµόσια , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, το 
αργότερο µέχρι ώρα 10.00 π.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην 
αίθουσα 302  ∆ηµαρχείο 3ος όροφος.  

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προ-
σφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η 
τυχόν απόρριψή της, εάν δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.  

 Όταν παρέλθει αυτή η ώρα , κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η 
λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απα-
γορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του 
χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επί-
δοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου 
που ορίζεται στη διακήρυξη.  
 

6.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και 
αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης 
τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 166 του Ν.4281/2014. 
1. Στην ανοικτή διαδικασία όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή και δεν προ-
βλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς ή προβλέπεται η υποβολή της και µόνο ο έλεγχος της 
πληρότητας και κανονικότητάς της, σύµφωνα τους όρους των εγγράφων της σύµβασης, η δια-
δικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης της προσφοράς διενεργείται σε ενιαίο στάδιο, σύµφω-
να µε τις επόµενες παραγράφους. 
2. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς γίνε-
ται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων 
τους. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει κατ’ αρχάς στον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονοµι-
κών προσφορών και εν συνεχεία στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
µειοδοσίας. Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση, που διενεργείται είτε ευθύς αµέσως µετά το πέ-
ρας της δηµόσιας συνεδρίασης του πρώτου εδαφίου είτε σε επόµενη ηµέρα, αποσφραγίζεται 
και ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητα της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
που υπέβαλε τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής που 
υπέβαλε απέβη θετικός. Αν η τεχνική προσφορά κριθεί πληµµελής ή µη κανονική, αποσφραγί-
ζεται και ελέγχεται κατά τα ανωτέρω η τεχνική προσφορά του προσφέροντος που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής.  
3. Μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 2,το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση σε πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονο-
µικών προσφορών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους και 
της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσµατος του 
ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών, κατά σειρά µειοδοσίας. 
4.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
της αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονι-
κότητας της τεχνικής ή των τεχνκών προσφορών, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παρα- 
γράφους, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάτα-
ξη µειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβά-
λει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του 
Ν4281/2014. 
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5. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, της αξιολόγησης της οικο-
νοµικής προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής προ-
σφοράς του πρώτου µειοδότη,σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 4 και του σταδίου ελέγχου 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 168, επικυρώνονται µε την απόφα-
ση κατακύρωσης του άρθρου 170. 
6. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαµβά-
νουν γνώση των συµµετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των στοιχείων των προσφορών 
που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Στα έγγραφα της σύµβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των προσφερόντων στα δικαιο-
λογητικά συµµετοχής , σύµφωνα µε το άρθρο 34. 
 

6.3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο  168 του Ν.4281/2014 
1.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 166, η αναθέ-
τουσα αρχή /ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας που καθορίζε-
ται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύ-
τερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυ-
τόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβα-
σης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 
155. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής ε-
πιλογής κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του πρώτου εδαφίου. 
2.  To αρµόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την προσκόµισή τους. 
3.  Αν δεν προσκοµισθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν,παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να ταπροσκοµίσει ή να τα συ-
µπληρώσει µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ει-
δοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναταινα παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφό-
σον αιτιολογείται αυτό επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή η δεκαήµερη (10) προθεσµία για την 
έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 8, εκκινεί από την εποµένη 
της λήξης της προθεσµίας προσκόµισης των δικαιολογητικών. 
4.  Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 155 του Ν.4281/2014  είναι ψευδή ή ανακρι-
βή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρ-
χής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί και, µε την 
επιφύλαξη του επόµενου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, σύµφωνα µε τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 155, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
5.  Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, των δικαιολο-
γητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, 
εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την α-
µέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγ-
γραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
6.  Αν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως,δεν αποδεικνύεται η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κρι-
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τηρίων ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 154-157, οπροσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φο-
ρέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και, µε την επιφύλαξη του επόµε-
νου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χα-
µηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 και τα άρθρα 154-157, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
7.  Η αναθέτουσα αρχή /ο αναθέτων φορέας δέχεται τα ήδη κατατεθειµένα σε αυ-
τήν/αυτόν πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης που πρέπει να υποβά-
λονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, εφόσον αυτή έχουν ήδη υποβληθεί σε προγενέστερη δι-
αδικασία 
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, που πραγµατοποιήθηκε από την ίδια αναθέτουσα αρχή/τον α-
ναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και εί-
ναι σε ισχύ. 
8.  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρµόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τηµαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης κατά 
τις παραγράφους 4, 5 ή 6 είτε κατακύρωσης της σύµβασης κατά το άρθρο 170. Η σχετική α-
πόφαση του αποφαινοµένου οργάνου εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή 
του φακέλου από το αρµόδιο όργανο διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
9.  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατα-
κύρωσης που κατατέθηκαν. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής των δι-
καιολογητικών κατακύρωσης και ο χρόνος πρόσβασης όσων έχουν έννοµο συµφέρον σε αυτά. 
 

6.4.  ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
 

1.  Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν σύµφωνα µε το άρθρο 155, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 155 και µέ-
χρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 168, οι προσφέρο-
ντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα 
φορέα σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1 
του άρθρου 168. 
2.  Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής/του α-
ναθέτοντος φορέα για οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου 
που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτου σας 
αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον αυτή είχε προσκοµισθεί, 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 168, και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι 
διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, εφόσον 
είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 168. 
 

6.5 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

1.  Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας  θα περιλαµβάνει στο κείµενο της σύµβασης 
ειδική ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της οποίας ο ανάδοχος δηµόσιας σύµβασης του παρόντος 
νόµου ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί του δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της 
κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβα-
σης αλλά και µετά τη λήξη αυτής. 
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2.  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, παράβα-
ση των υποχρεώσεων του συµβατικού όρου της παραγράφου 1 εκ µέρους του αναδόχου, ο 
τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. 
3.  Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας της παραγράφου 1 ισχύουν, αν ο ανά-
δοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. 
 

6.6  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4281/2014  
1. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί, µε απόδειξη, αµέσως την απόφαση 
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών σε κάθε προσφέροντα µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ.), επί αποδείξει. 
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέ-
τουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα 
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται είτε 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή από την έκδοση απόφασης 
επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής του άρθρου 182 κατά της απόφασης κατακύρωσης είτε µετά 
την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης 
επ’ αυτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 187 και µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφό-
σον απαιτείται. 
3. Μετά την κατά την προηγούµενη παράγραφο επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων 
της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, εντός είκοσι (20) ηµέρων από τη λήψη της 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Κατά το στάδιο αυτό επιτρέπεται, κατόπιν συµφωνίας 
µεταξύ της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα και του προς ον η κατακύρωση προ-
σωρινού αναδόχου, η µείωση του προσφερόµενου τιµήµατος. 
4. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προ-
θεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προ-
σέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 

6.7 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ Ε-
ΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ 
 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 193 και 194. του Ν. 4281/2014.   
 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

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

Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. Η 
πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν επα-
ναληπτικών.  Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
την ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αρµόδιος υπάλληλος Μαυρίδης ∆ηµήτριος, τηλέ-
φωνα 2521350664 fax 2521020562. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται δωρεάν στους ενδι-
αφερόµενους από την ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ( γραφείο 307 του ∆ηµαρχείου), 
που βρίσκεται στην ταχυδροµική ∆/νση Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου. Πληροφορίες και διάθεση 
τευχών θα δίνονται µέχρι 2 ηµέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 
που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης 
που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια της ∆ράµας.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

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

(συµπληρώνεται από τον διαγωνιζόµενο) 
  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑ-
ΧΑΝΗΜΑ-ΤΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥ-

ΝΤΑΙ 

ΤΥΠΟΣ 
(ΜΑΡΚΑ –
ΜΟΝΤΕΛΟ) 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ ΙΣΧΥΣ 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟ-
ΦΟ-ΡΙΑΣ 

1.ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ  
ΓΑΙΩΝ (ΜΠΟΥΛ-
ΝΤΟΖΑ ΤΟΥΛΑΧΙ-
ΣΤΟΝ D-7) ή ΕΡΠΥ-
ΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡ-
ΤΩΤΗΣ 1     

2. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (τσά-
πα) 1     

3. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑ-
ΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 1     

4. ΦΟΡΤΗΓO 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝO 
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 
Μ3) 1     
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Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του προσφεροµένου µηχανήµατος, αυτό θα αντικατασταθεί µε 
άλλο που θα διαθέτει όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά καταβολής τελών 
µηχανηµάτων έργου και τελών κυκλοφορίας για τα   φορτηγά, άδεια κυκλοφορίας µηχανηµά-
των έργου και το αντίστοιχο για φορτηγά) καθώς και τα ίδια  τεχνικά χαρακτηριστικά. 

  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 
 

 
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  της ανωτέρω εργασίας 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

                                                 
   Έκπτωση  ………………………….. ………………………..  τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
                    …………………………………………………….  (%)    (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
  
 

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

               (υπογραφή – σφραγίδα) 
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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..................  ΕΥΡΩ 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού 
…………………….υπέρ τ… ……………………………………………………., ∆/νση 
…………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που 
αφορά την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,   
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω αναδόχου που απορρέουν 
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά 
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
µέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιµες ηµέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………...  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµό-
σιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγ-
γυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2015 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ»  

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΗΜΕΡΑ 126 421,00 
53.046,00 

     ΦΠΑ 13% 6.895,98  

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 59.941,98 

 
        ∆ΡΑΜΑ, 04/ 03 /2015                                 ∆ΡΑΜΑ,  04 / 03 /2015 

 
 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                        
       

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

 
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
             
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ   ΠΡΟΥΠ : 59.941,98   € 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ     
ΑΡ. ΜΕΛ: 01/2015       

                                                      ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

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

Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισµού του ανέρχεται στο ποσό 
των 59.941,98 ευρώ (µε  ΦΠΑ 13%)  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   προϋπολογισµού του 
∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2015 µε ΚΑ 20.6262.03.  

Συγκεκριµένα προβλέπονται τα εξής: 
     Για την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων και µέχρι την 3ην µµ ώρα κάθε ηµέρας, 
πλην Κυριακών, αργιών και εν πάση περιπτώσει κατά την κρίση της υπηρεσίας, κατόπιν υπο-
δείξεως της σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 12 χιλ. από την πόλη της ∆ράµας, µετά της α-
παιτούµενης εξόρυξης γαιών ή γαιοηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής, της µεταφοράς των 
προϊόντων εκσκαφής µέχρι του τόπου ταφής των απορριµµάτων και σε απόσταση όχι µεγαλύ-
τερη των 3000 µ., της διαστρώσεως των απορριµµάτων σε στρώσεις των 40 εκατοστών, της 
απαιτούµενης συµπύκνωσής τους, της επικάλυψής τους δια της διαστρώσεως των προϊόντων 
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εκσκαφής σε πάχος 40 εκατοστών, των διανοίξεων οδών που τυχόν απαιτούνται και της διατή-
ρησης της οµαλής βατότητας της οδού προσπέλασης προς τον χώρο της απόρριψης και ταφής 
απορριµµάτων, δια της προµήθειας, µεταφοράς, επίστρωσης και συµπύκνωσης των αµµοχαλί-
κων, σε πλάτος τουλάχιστον 4 µέτρων, ως και του αναγκαίου χώρου για τους ελιγµούς των 
απορριµµατοφόρων, της διατήρησης ικανής ποσότητας άµµου (τουλάχιστον 15,00 µ3), ικανής 
ποσότητας νερού (τουλάχιστον 4.000 λίτρα) πτυοσκαπάνων και τροχήλατων πυροσβεστήρων 
για την αντιµετώπιση τυχούσας ανάφλεξης των απορριµµάτων, την εν γένει διατήρηση καθα-
ριότητας , οµαλής βατότητας και λειτουργίας του χώρου ενταφιασµού των απορριµµάτων καθ 
υπόδειξη της υπηρεσίας. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί πέριξ του χώρου της υ-
γειονοµικής ταφής απορριµµάτων αντιπυρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων καθώς  και 
να συντηρεί την περίφραξη µε ευθύνη και δαπάνες δικές του. 
        
 (ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 1 ΗΜΕΡΑ: 421,00 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ )   
 
                ∆ΡΑΜΑ ,04 /03/2015 

                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
           
     

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟ-

ΓΟΣ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2015 

«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ   ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 
 

 

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΆΡΘΡΟ 1 :     ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

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

ΆΡΘΡΟ 6:_  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

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

Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. Η 
πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. Για τις παρούσες εργασίες δεν προ-
βλέπεται 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 δια-
γωνισµού. 

Ο Φ.Π.Α. (13%) βαρύνει τον Εργοδότη. 
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ΆΡΘΡΟ 7 :  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣ 
 
Η τιµή θα είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. Στις τιµές που αναγράφο-

νται στο ενδεικτικό τιµολόγιο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα υλικά-µέσα που α-
παιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας. 
 

ΆΡΘΡΟ 8:  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ 
 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του 
αντικειµένου της συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η α-
πόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα 
που εγγυώνται, κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνε-
ται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. 
 

ΆΡΘΡΟ 9 :     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

• Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπό-
ψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά µε την εκτέλεσή της και τα µέ-
τρα πυρόσβεσης του χώρου.  Τις ηµέρες υψηλού κινδύνου ύστερα από ενηµέ-
ρωση 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 πα-
ράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς α-
ποκατάστασή της.  

• Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζη-
µία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που 
απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού έργου.  

 

ΆΡΘΡΟ 10 :    ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

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

        
                ∆ΡΑΜΑ,04 /03/2015                                 ∆ΡΑΜΑ,04 /03/2015 

         Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 
 

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ           ∆ΙΠΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
             
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ   ΠΡΟΥΠ: 59.941,98   €  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ     
ΑΡ. ΜΕΛ: 01/2015       
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                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ 

 
 

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

Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισµού του ανέρχεται στο ποσό 
των 59.941,98 € (µε  ΦΠΑ 13%)  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   προϋπολογισµού του 
∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους  2015 (µέρος) µε ΚΑ 20.6262.03.  

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

 
       ∆ΡΑΜΑ , /03/2015 

          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
           

             ΚΟΥΡΟΥΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                     
                        ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

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