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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Νευροκόπι, 7 Δεκεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ: 8233
ΕΡΓΑΣΙΑ:“ Εργασίες αποχιονισμού οδικού δικτύου

Δ/νση : Σωκράτους 7

των Κοινοτήτων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Ταχ. Κώδικας. : 66033
Πληροφορίες: Άρμεν Βασίλειος
Τηλ. : 2523350144
Τηλεομοιοτυπία : 2523350147
Ηλεκτρ.Ταχυδρ. nevrokop@otenet.gr

Αρ. μελέτης 20/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ημερομηνία δημοσίευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

στον Εθνικό Τύπο

10-12-2018

Δεν απαιτείται

10-12-2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

74.214,00 €

ΕΙΔΟΣ:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV:

90620000-9

Προϋπολογισμός

Ημερομηνία

Ετησίως (σε € συμπεριλαμβανομένου

διενέργειας

του ΦΠΑ)

διαγωνισμού

74.214,00 €

21-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

διακηρύσσει
τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Προϋπολογισμού 74.214,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.
γ) Την υπ΄ αριθ. 20/2018 μελέτη που συντάχθηκε από το τμήμα περιβάλλοντος, καθαριότητας
και πρασίνου για την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων
χώρων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. και η οποία καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ: 18REQ004159323
δ) την υπ’ αριθ.132/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨΒ4ΩΕ3-Φ9Θ) με την
οποία αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
ε) Την 525/8262/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία διατέθηκε πίστωση
74.214,00

ευρώ,

η

οποία

καταχωρήθηκε

στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων
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Συμβάσεων ως εγκεκριμένο αίτημα λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18REQ004159388

καλεί
τους

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

να

υποβάλουν

προσφορά

για

την ανάδειξη

αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κ. Νευροκοπίου
Οδός: Σωκράτους 7
Ταχ.Κωδ. : 66033
Τηλ.: 2523350163 & 2523350144
Telefax: 2523350147
Ιστοσελίδα : www.nevrokopi.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, (αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου) οδός Αγίου Δημητρίου 23, 66033 Κ. Νευροκόπι, την Παρασκευή
21

η

Δεκεμβρίου 2018 και από ώρα 09.30 πμ, έως 10.00 πμ ενώπιον της αρμόδιας

Επιτροπής Διαγωνισμού.
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας.
δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, καταβάλλοντας και τη
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας
και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Πέραν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της
αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης από την ιστοσελίδα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου στον
ιστότοπο www.nevrokopi.gr και από το
(ΚΗΜΔΗΣ)

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
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Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ.
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας. Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις : CPV : 90620000-9 (Υπηρεσίες

εκχιονισμού).
2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης

.

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του
Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 74.214,00€ Ευρώ και αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 59.850,00€ Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24 %) : 14.364,00€ Ευρώ.
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και βαρύνει τον εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κ. Νευροκοπίου για το έτος 2018 και 2019 Κ.Α. 30/7333.01.
2.Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 και 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κ. Νευροκοπίου.
4.Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον
Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η
οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών – Τόπος
διενέργειας του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η
21

η

Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Π α ρ α σ κ ε υ ή

και Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών

ορίζεται η 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα

ξεκινήσει η διαδικασία

αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
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Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη
ημέρα και ίδια ώρα.
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 της παρούσης
διακήρυξης:
α) Προσωπικώς ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 21η Δεκεμβρίου
2018 και από ώρα 09.30πμ έως και 10.00πμ (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ).
β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμης
ημέρας.
Δήμος Κ. Νευροκοπίου
Σωκράτους 7
66033 Κ. Νευροκόπι.

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του ………….
για την υπηρεσία : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ.
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ για το έτος 2018-2019.»
με αναθέτουσα αρχή ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 21η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα
10.00πμ
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
β)

ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,

με

την

ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
τις ίδιες ενδείξεις
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της)
και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
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είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει να περιέχει το τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς .
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
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προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η
υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική

προσφορά,

ανά φύλλο. Η Επιτροπή

Διαγωνισμού

καταχωρεί όσους υπέβαλαν

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται

από

το

ίδιο

όργανο

και

φυλάσσεται,

προκειμένου

να

αποσφραγισθεί

σε

μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί
στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε
σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η κατά τα
ανωτέρω

αποσφράγιση

του

φακέλου

των

δικαιολογητικών

συμμετοχής,

των

τεχνικών

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισοδύναμες),
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται

ενώπιον

της

Επιτροπής

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
δικαιολογητικά,

που

(10)

καθορίζονται

ημερών από

στο

άρθρο

16

την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα
της

παρούσας.

Τα

δικαιολογητικά

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii)

αν

από

τα

δικαιολογητικά

που

προσκομίσθηκαν

νομίμως

και

εμπροθέσμως,

δεν

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14
της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή
αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του
άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη
λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
γ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην

ειδική

πρόκληση,

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
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επόμενη

πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά. Αν

κανένας

από

τους

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που μέλη εμπορικού
ή

βιομηχανικού

ή

βιοτεχνικού

επιμελητηρίου,

ασκούν

συναφές

επάγγελμα

και

είναι

εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της

διαφθοράς

στην

οποία

ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της

22ας

Ιουλίου 2003, για

την

καταπολέμηση της

δωροδοκίας στον

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002,

σ.

3)

ή

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν.4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται

ο προσφέρων, όταν έχει

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
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3. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν
εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
4 .Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ.).
5. εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Άρθρο 14: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του
άρθρου 13 της παρούσας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα
12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3
(α) και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.
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β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών
που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει
επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του
άρθρου 7.
δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
2.

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου,
δικαστικής χρήσης (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά
είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό
φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η

ασφαλιστική

ενημερότητα

καλύπτει

τις

ασφαλιστικές

υποχρεώσεις

του

προσφέροντος

οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της
διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή
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πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του
άρθρου 13 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
δ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
ε. για την παράγραφο 4 του άρθρου 13, η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το
οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου
των

υποψήφιων

εργολάβων,

μέσω

της

ηλεκτρονικής

υπηρεσίας

υποβολής

αίτησης

και

αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73,
Ν. 4412/2016. Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση
εξυπηρέτηση τους όπως χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω
εγγράφου.
Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 . Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του
ίδιου νόμου..
Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των
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προσφορών.
Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων

με

παρακατάθεση

σε

αυτό

του

αντίστοιχου

χρηματικού

ποσού.

Αν

συσταθεί

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 18: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει
δεκτή.
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου

2 της παρούσας, χωρεί

ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)
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επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας
1

Τα

έγγραφα

της

σύμβασης

συντάσσονται

υποχρεωτικά

στην

ελληνική

γλώσσα και

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,

επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,
και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία
του ΥΠ.ΕΞ. είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από
το

νόμιμο

επικυρωμένο έγγραφο από

το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην Ελληνική.
5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει
την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την
παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω
νομοθετημάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
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Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
-του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του Ν.4250/2014

«Διοικητικές

Απλουστεύσεις

- Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών

οργάνων

στο

διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της
Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και στην
ιστοσελίδα του Δήμου στο πεδίο διακηρύξεις.
Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε μία ημερήσια τοπική
εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης

με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό.

18PROC004160020 2018-12-10
2. Η παρούσα διακήρυξη.
3. Τεχνικές προδιαγραφές.
Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 24: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας.
Άρθρο 25 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 92/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γιαννόπουλος Βασίλειος
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου λόγω της γεωγραφικής του θέσης, κατά τους χειμερινούς μήνες
(Νοέμβριο μέχρι Απρίλιο), αντιμετωπίζει δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω του ψύχους και των
σφοδρών χιονοπτώσεων.
Το υπάρχον δυναμικό σε μηχανήματα έργου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, αποτελούμενο από:
 ένα Γκρέιντερ παραχωρημένο από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας σε εκτέλεση
προγραμματικής σύμβασης με αρ κυκλ. ΜΕ 122158 (το μηχάνημα του Δήμου με αρ κυκλ. ΜΕ
47813 είναι παροπλισμένο),
 έναν Εκσκαφέα αρ κυκλ.: ΜΕ 48022 επίσης παροπλισμένο λόγω βλαβών,
 ένα πολυμηχάνημα Unimog με αρ κυκλ ΜΕ 112196 και
 έναν εκσκαφέα – φορτωτή με αρ κυκλ ΜΕ 48033)
που απασχολείται με τον αποχιονισμό του δημοτικού οδικού δικτύου, δεν επαρκεί για άμεσο και
ταυτόχρονο αποχιονισμό όλων των κατοικημένων περιοχών του Δήμου Κ. Νευροκοπίου που
περιλαμβάνει 1 Δημοτική Κοινότητα, 16 Τοπικές Κοινότητες και 2 οικισμούς. Επιτακτική ανάγκη
είναι ο άμεσος, έγκαιρος και ταυτόχρονος αποχιονισμός για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
καθημερινή λειτουργία όλων των κατοικημένων περιοχών και η διασφάλιση της οδικής
επικοινωνίας τους με δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ.
Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων έργου και γεωργικών
ελκυστήρων (Τρακτέρ). Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες (τοπικές κοινότητες) . Στην περίπτωση που υποβάλλει προσφορά για
περισσότερα μηχανήματα, θα πρέπει να αποδείξει ότι τα διαθέτει στην κατοχή του.
Η εργασία αποσκοπεί στον άμεσο και επιμελή αποχιονισμό των οδών σύνδεσης των οικισμών
με το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και μεταξύ τους, όλων των οδών εντός των κατοικημένων
περιοχών και του δημοτικού δικτύου εκτός ορίων οικισμών σε συνεργασία του εκάστοτε
αναδόχου με το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας &
Πρασίνου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Ο αποχιονισμός όλων των οδών, ανεξαρτήτου μήκους και
πλάτους - από τον ανάδοχο, θα γίνεται άμεσα κατόπιν ειδοποιήσεως του και θα μεταβαίνει στην
περιοχή ή την Τοπική Κοινότητα για τον άμεσο αποχιονισμό της/του.
Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, λόγω
καιρικών συνθηκών. Το αρμόδιο συντονιστικό όργανο Πολιτικής προστασίας του Δήμου Κ.
Νευροκοπίου, θα έχει την ευθύνη της κλήσης των μηχανημάτων που απαιτούνται κάθε φορά,
χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση χρήσης όλων των μηχανημάτων.
Ο αποχιονισμός θα επικεντρώνεται αρχικά στις κεντρικές οδούς - οδικές αρτηρίες της κάθε
κατοικημένης περιοχής και εφόσον διασφαλισθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων επί
αυτών, στη συνέχεια θα συνεχίζει σε δευτερεύοντες οδούς και στενά, σε δρόμους που οδηγούν σε
μεμονωμένες οικίες καθώς και στους αγροτικούς δρόμους που οδηγούν σε κτηνοτροφικές
μονάδες για να έχουν πρόσβαση οι κτηνοτρόφοι.
Οι ώρες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και δεν
είναι δεσμευτικές για το Δήμο. Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά του κάθε αναδόχου
για την ωριαία αποζημίωση του. Ο κάθε ανάδοχος θα απασχοληθεί για όσο διάστημα
χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του
Δήμου Κ. Νευροκοπίου.
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O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει οικονομική προσφορά για το σύνολο των
μηχανημάτων, γεωργικών ελκυστήρων (Τρακτέρ) ή μεμονωμένα για κάθε κατηγορία μηχανημάτων
ή οχημάτων όπως περιγράφεται στον πίνακα προϋπολογισμού ( π. χ μπορεί η προσφορά του να
αφορά μόνον ένα γεωργικό ελκυστήρα (Τρακτέρ).)
Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο
(ειδικότερα να περιλαμβάνει κάλυψη για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς
τρίτους και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου μηχανήματος έργου για σωματικές βλάβες
προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους) .
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται:
α) Να καθαρίζουν τους δρόμους σύνδεσης των οικισμών με το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και
μεταξύ τους, τους δρόμους εντός των οικισμών από τα χιόνια σε περίοδο χιονοπτώσεων, τους
αγροτικούς δρόμους που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες για να έχουν πρόσβαση οι
κτηνοτρόφοι και οδούς που οδηγούν σε μεμονωμένες οικίες.
β) Σε περίπτωση πιο δυσχερών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων) σε έναν από τους πιο πάνω
αναφερόμενους τομείς με εντολή του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Πρασίνου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στον
αποχιονισμό περιοχών που θα του υποδειχθούν.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο χειρισμός των εκχιονιστικών μηχανημάτων με μηχανήματα/εξαρτήματα διασποράς αλατιού ή
των λαστιχοφόρων φορτωτών, εσκαφέων-φορτωτών ή των διαμορφωτή γαιών ( γκρέϊντερ) και
Τρακτέρ κλπ θα γίνεται από χειριστές - οδηγούς που έχουν το δικαίωμα χρήσης τους ( δηλαδή η
άδεια χειριστή τους θα καλύπτει τις προδιαγραφές του μηχανήματος που θα χειρίζονται) .
Οι δικαιούμενοι υποβολής προσφοράς πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά
(εκτός των δικαιολογητικών φερεγγυότητας ):
1. Φωτοτυπία της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του μηχανήματος ή γεωργικού
ελκυστήρα(τρακτέρ) κατά περίπτωση.
2. Φωτοτυπία της ασφάλειας του μηχανήματος ή γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) κατά περίπτωση.
3. Φωτοτυπία την Αστυνομική τους ταυτότητα.
4. Φωτοτυπία της άδειας χειριστού ΜΕ ή οδηγού γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) κατηγορίας
κατά περίπτωση.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόμενο μηχάνημα καλύπτει τον απαραίτητο
ζητούμενο εξοπλισμό δηλαδή ότι κατέχει Τρίγωνο, Κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόμενους
φάρους κινδύνου, καλής κατάστασης μπαταρίες εκκίνησης, καλής κατάστασης ελαστικά,
προβολείς εργασίας (εμπρός - πίσω), Αντιολισθητικές αλυσίδες ( 4 ζεύγη), Συρματόσχοινα
ρυμούλκησης .
6. Υπεύθυνη δήλωση της έδρας της επιχείρησης.
ΑΜΟΙΒΗ
Η ωριαία αμοιβή για κάθε τύπο μηχανήματος που θα υποβάλει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος, δεν
θα ξεπερνά την αμοιβή που ορίζεται στην μελέτη. Στην αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη και
ουδεμία άλλη οικονομική αξίωση δεν μπορεί να απαιτηθεί.
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Κριτήριο επιλογής και ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Κ. Νευροκόπι, 11-10-2018
Ο Συντάξας
Παπαστεργίου Γεώργιος
Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Χαριζάνης Δημήτριος
Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
υπηρεσιών όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε
αποζημίωση επιφυλακής.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού,
εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα κάτωθι :
1.1.1 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α.,
ΕΦΚΑ σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού,
εξαιρέσιμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος την
εκτέλεση της σύμβασης, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των
εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον
τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού σύμφωνα με τις
διατάξεις περί Ι.Κ.Α, ΕΦΚΑ ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της
ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α και τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α ή ΕΦΚΑ κλπ όλου του
εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια και τους λοιπούς
χώρους εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η παρεχόμενη
υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α , ΕΦΚΑ διατάξεις.
1.1.2 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών,
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης
ατυχήματος κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που
αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.
1.1.3 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού,
λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των
όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης της σύμβασης και πρόληψης ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε
ρέματα-ποτάμια κλπ.
1.1.4 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου
εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται
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τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου
επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα
καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται
στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για
την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.5 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο
του , από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς,
από την ανάγκη εκτέλεσης της σύμβασης κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων.
1.1.6 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους
βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης
(περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία
των μηχανημάτων, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης περιλαμβανομένων όλων των
απαιτούμενων προς τούτο υλικών -αναλώσιμων και μη- καυσίμων, λιπαντικών, των
προβλεπόμενων στοιχείων εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ.
1.1.8 Οι δαπάνες που απαιτούνται για την προμήθεια και τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων
από τον ανάδοχο όπως προβλέπεται από τους όρους δημοπράτησης, τα οποία θα πρέπει να
χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα μέλη του αναδόχου και της Υπηρεσίας που θα απασχολούνται
από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης και την Υπηρεσία αντίστοιχα.
1.2 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ
(24%).
1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο
του Έργου.
1.4 Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το αλάτι αποχιονισμού .
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ1 : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
Υποχρεωτικά εξοπλισμός
Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα
παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση
αποχιονισμού, αλατοδιανομής ή και των δύο, στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και Τοπικών
Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και
θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Πρασίνου –Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες
ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου
να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος,
εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την
συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση αλατιού.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται
αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και
περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της
Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών
αποχιονισμού, αλατοδιανομής ή και των δύο.
Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη
απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της
Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από το Τμήμα
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Δήμου Κ. Νευροκοπίου. .
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους
ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη
εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της μελέτης (Τιμή
για 1 ώρα εργασίας αποχιονιστικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου,
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη
εργασία).
Αποχιονιστικό Μηχάνημα με Λεπίδα Αποχιονισμού Αλατοδιανομέα .
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 65,00
ΑΡΘΡΟ 2: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB)
Υποχρεωτικά Παρελκόμενα Μηχανήματος
Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα
παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση
αποχιονισμού στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και στις Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς
σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα
συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και
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μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά για την
αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των
ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση
λιπαντικών κ.λ.π.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται
αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και
περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της
Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών
αποχιονισμού, αλατοδιανομής ή και των δύο. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε
αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται
καμία αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα
δίνονται μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου,.
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους
ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη
εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτησης.
(Τιμή για 1 ώρα εργασίας εκσκαφέα - φορτωτή, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε
είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης)
Εκσκαφέας Φορτωτής με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 70 ίππους (ΗΡ) .
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,00
ΑΡΘΡΟ 3: ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ
Υποχρεωτικά Παρελκόμενα Μηχανήματος
Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα
παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση
αποχιονισμού στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών),
σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα
συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και
μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά για την
αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των
ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση
λιπαντικών κ.λ.π.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται
αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από
τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας κ.α) και περατώνεται
αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Σε
αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού,
αλατοδιανομής ή και των δύο. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση
επιφυλακής. Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία
αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται
μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου.
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους
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ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη
εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτησης.
(Τιμή για 1 ώρα εργασίας φορτωτή λαστιχοφόρου, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε
είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία .
Φορτωτής Λαστιχοφόρος με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 140 ίππους
(ΗΡ).
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 70,00
ΑΡΘΡΟ 4: ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
Υποχρεωτικά Παρελκόμενα Μηχανήματος
Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα
παρακάτω:
Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού,
στα οδικά τμήματα που ορίζονται στα οδικά τμήματα που ορίζονται στα Δημοτικά οδικά του
Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την
τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες,
οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά
για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων
μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση
λιπαντικών κ.λ.π.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται
αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και
περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της
Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση
μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της
Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από το Τμήμα
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου.
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους
ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη
εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτησης.
(Τιμή για 1 ώρα εργασίας διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ), περιλαμβανομένων όλων των δαπανών
κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης)
Διαμορφωτής Γαιών (γκρέιντερ) με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 100
ίππους (ΗΡ) .
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 65,00
ΑΡΘΡΟ 5: ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Υποχρεωτικά Παρελκόμενα Οχήματος
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Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα
παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του οχήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση
αποχιονισμού στα Δημοτικά οδικά δίκτυα και στις Τοπικές Κοινότητες), σύμφωνα με την
περίπτωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου,
ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του
Αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη
απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον
εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π. Ως χρόνος
απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που
αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός
ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Σε αυτό τον
χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής
ή και των δύο.
Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη
απασχόλησης του οχήματος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις
ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου.
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους
ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη
εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων. (Τιμή για 1 ώρα
εργασίας γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους,
που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία).
Γεωργικός ελκυστήρας (Τρακτέρ) με λεπίδα αποχιονισμού με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι
μεγαλύτερη ή ίση με 45 ίππους (ΗΡ) .
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡ (Αριθμητικά) : 35,00
Κ. Νευροκόπι, 11-10-2018
Ο Συντάξας
Παπαστεργίου Γεώργιος
Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Χαριζάνης Δημήτριος
Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α-α

1

2

3

Τοπική Κοινότητα

Αχλαδιά

Βαθύτοπος

Βώλακας

Περιγραφή
μηχανήματος
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής JCB
Λαστιχοφόρος
φορτωτής έως 120
ΗΡ
Ισοπεδωτής γαιών
(γκρέϊντερ)
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού ή
Unimog
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp

Ώρες
εργασίας

Τιμή

Αξία

ΦΠΑ

Αξία

38

65,00

2.450,00

588,00

3.038,00

61

40,00

2.450,00

588,00

3.038,00

41

60,00

2.450,00

588,00

3.038,00

45

55,00

2.450,00

588,00

3.038,00

70

35,00

2.450,00

588,00

3.038,00

54

65,00

3.500,00

840,00

4.340,00

88

40,00

3.500,00

840,00

4.340,00

58

60,00

3.500,00

840,00

4.340,00

64

55,00

3.500,00

840,00

4.340,00

100

35,00

3.500,00

840,00

4.340,00

108

65,00

7.000,00

1.680,00

8.680,00

175

40,00

7.000,00

1.680,00

8.680,00

117

60,00

7.000,00

1.680,00

8.680,00

127

55,00

7.000,00

1.680,00

8.680,00

200

35,00

7.000,00

1.680,00

8.680,00

18PROC004160020 2018-12-10

4

5

6

Γρανίτης

Δασωτό

Εξοχή

Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp

38

65,00

2.450,00

588,00

3.038,00

61

40,00

2.450,00

588,00

3.038,00

41

60,00

2.450,00

588,00

3.038,00

45

55,00

2.450,00

588,00

3.038,00

70

35,00

2.450,00

588,00

3.038,00

27

65,00

1.750,00

420,00

2.170,00

44

40,00

1.750,00

420,00

2.170,00

29

60,00

1.750,00

420,00

2.170,00

32

55,00

1.750,00

420,00

2.170,00

50

35,00

1.750,00

420,00

2.170,00

38

65,00

2.450,00

588,00

3.038,00

61

40,00

2.450,00

588,00

3.038,00

41

60,00

2.450,00

588,00

3.038,00

45

55,00

2.450,00

588,00

3.038,00

70

35,00

2.450,00

588,00

3.038,00
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7

8

9

Κατάφυτο

Κ. Βροντού

Κ. Νευροκόπι

Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp

54

65,00

3.500,00

840,00

4.340,00

88

40,00

3.500,00

840,00

4.340,00

58

60,00

3.500,00

840,00

4.340,00

64

55,00

3.500,00

840,00

4.340,00

100

35,00

3.500,00

840,00

4.340,00

81

65,00

5.250,00

1.260,00

6.510,00

131

40,00

5.250,00

1.260,00

6.510,00

88

60,00

5.250,00

1.260,00

6.510,00

95

55,00

5.250,00

1.260,00

6.510,00

150

35,00

5.250,00

1.260,00

6.510,00

97

65,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00

158

40,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00

105

60,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00

115

55,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00

180

35,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00
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10

11

12

Λευκόγεια

Μικροκλεισούρα

Μικρομηλιά

Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp

54

65,00

3.500,00

840,00

4.340,00

88

40,00

3.500,00

840,00

4.340,00

58

60,00

3.500,00

840,00

4.340,00

64

55,00

3.500,00

840,00

4.340,00

100

35,00

3.500,00

840,00

4.340,00

54

65,00

3.500,00

840,00

4.340,00

88

40,00

3.500,00

840,00

4.340,00

58

60,00

3.500,00

840,00

4.340,00

64

55,00

3.500,00

840,00

4.340,00

100

35,00

3.500,00

840,00

4.340,00

32

65,00

2.100,00

504,00

2.604,00

53

40,00

2.100,00

504,00

2.604,00

35

60,00

2.100,00

504,00

2.604,00

38

55,00

2.100,00

504,00

2.604,00

60

35,00

2.100,00

504,00

2.604,00
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13

14

15

Οχυρό

Παγονέρι

Περιθώρι

Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp

43

65,00

2.800,00

672,00

3.472,00

70

40,00

2.800,00

672,00

3.472,00

47

60,00

2.800,00

672,00

3.472,00

51

55,00

2.800,00

672,00

3.472,00

80

35,00

2.800,00

672,00

3.472,00

38

65,00

2.450,00

588,00

3.038,00

61

40,00

2.450,00

588,00

3.038,00

41

60,00

2.450,00

588,00

3.038,00

45

55,00

2.450,00

588,00

3.038,00

70

35,00

2.450,00

588,00

3.038,00

97

65,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00

158

40,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00

105

60,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00

115

55,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00

180

35,00

6.300,00

1.512,00

7.812,00
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16

17

Ποταμοί

Χρυσοκέφαλος

Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής άνω των
70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των
140 ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση
με 45 hp

38

65,00

2.450,00

588,00

3.038,00

61

40,00

2.450,00

588,00

3.038,00

41

60,00

2.450,00

588,00

3.038,00

45

55,00

2.450,00

588,00

3.038,00

70

35,00

2.450,00

588,00

3.038,00

32

65,00

2.100,00

504,00

2.604,00

53

40,00

2.100,00

504,00

2.604,00

35

60,00

2.100,00

504,00

2.604,00

38

55,00

2.100,00

504,00

2.604,00

60

35,00

2.100,00

504,00

2.604,00

59.850,00

14.364,00

74.214,00

1.710
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου
Δήμου Κ. Νευροκοπίου»
Αρ. μελέτης 20/2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Προϋπολογισμός : 74.214,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Απαραίτητος εξοπλισμός:
Όλα τα μηχανήματα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να έχουν όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την νόμιμη κυκλοφορία και λειτουργία τους, τρίγωνο,
κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόμενους φάρους κινδύνου, καλής κατάστασης μπαταρίες
εκκίνησης, καλής κατάστασης ελαστικά, προβολείς εργασίας (εμπρός - πίσω), αντιολισθητικές
αλυσίδες για όλους τους τροχούς και συρματόσχοινα ρυμούλκησης.
Η ισχύς των μηχανημάτων θα είναι σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα μηχανημάτων. Στην
περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει προσφορά με μηχάνημα μεγαλύτερης
ισχύος ή ικανότητας από αυτή που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη, γίνεται δεκτή η
προσφορά του αρκεί να πληρούνται οι λοιπές προδιαγραφές και η τιμή της ωριαίας
αποζημίωσης να είναι μικρότερη ή ίση με αυτή της παρούσας μελέτης.
1. Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα
Να είναι μηχανήματα έργου (ΜΕ) χαρακτηρισμένα από την άδεια κυκλοφορίας τους ως
εκχιονιστικά (λεπίδες) με μηχανήματα/εξαρτήματα διασποράς αλατιού (αλατιέρες).
Θα έχει εγκατεστημένη στο εμπρόσθιο τμήμα του λεπίδα αποχιονισμού, υδραυλικά συνδεόμενη
και χειριζόμενη από την καμπίνα του χειριστού με δυνατότητα περιστροφής και λειτουργίας
αριστερά και δεξιά, με ελάχιστο πλάτος 3 μέτρων και ελάχιστο ύψος από 0,60 έως 0,90 μέτρα. Η
υπόψη λεπίδα θα φέρει όλες τις απαραίτητες διατάξεις απορρόφησης κραδασμών, θα είναι
πλήρως συντηρημένη και σε άψογη κατάσταση λειτουργικότητας, θα πληροί όλους τους κανόνες
ασφαλείας για τον καθαρισμό των δρόμων, θα φέρει στο οπίσθιο τμήμα επί της καρότσας
προσαρμοσμένο αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1m 3 με δυνατότητα ρύθμισης του
πλάτους διασποράς και της ποσότητας του αλατιού.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ' αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί
ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
που δεν αναφέρονται στην άδεια.(π.χ χωρητικότητα αλατιέρας, μήκος -ύψος λεπίδας κλπ). Για
την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2017-2018 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο
παραστατικό πληρωμής.
Αν τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά διατίθενται και από άλλο όχημα (τρακτέρ ή Unimog)
χωρίς να διαθέτει άδεια μηχανήματος έργου, τότε αυτό θα χαρακτηριστεί ως μηχάνημα έργου
και θα συμπεριληφθεί στην κατηγορία 1 .Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
2. Εκσκαφέας φορτωτής (JCB)
Το μηχάνημα θα πρέπει είναι χαρακτηρισμένο ως Εκσκαφέας - Φορτωτής (JCB) στην άδεια
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Μηχανήματος Έργου με ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος μεγαλύτερη ή ίση με 70
ίππους (ΗΡ).
Το έτος κατασκευής του μηχανήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 1980.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ' αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2017-2018 θα
πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής.
3. Λαστιχοφόρος φορτωτής
Το μηχάνημα θα πρέπει είναι χαρακτηρισμένο ως Φορτωτής - Εκσκαφέας στην άδεια
Μηχανήματος Έργου με ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος μεγαλύτερη ή ίση με 140
ίππους (ΗΡ).
Το έτος κατασκευής του μηχανήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 1980.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ' αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2017-2018 θα
πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής.
4. Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ)
Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένο ως Διαμορφωτής Γαιών στην άδεια
Μηχανήματος Έργου και ιπποδύναμη κινητήρα μεγαλύτερη ή ίση με 100 ίππους (ΗΡ).
Το Μ.Ε θα πρέπει να είναι κατασκευής έτους 1980 ή νεότερο με εξοφλημένα τέλη χρήσης
περιόδου 2017.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ' αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2017-2018 θα
πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής.
5. Γεωργικός Ελκυστήρας ( Τρακτέρ ) με λεπίδα αποχιονισμού
Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως Ελκυστήρας στην άδεια κυκλοφορίας.
Η ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 45 ίππους (ΗΡ).
Έτος κατασκευής ελκυστήρα μεγαλύτερο ή ίσο του 1985.
Να είναι διαξονικοί χωρίς καρότσα, με δύο κινητήριους άξονες.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ ΄αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος τεχνική έκθεση – περιγραφή από Μηχανολόγο –
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στην άδεια. για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου για τα έτη 2018 – 2018
θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.
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Κ. Νευροκόπι, 11-10-2018
Ο Συντάξας
Παπαστεργίου Γεώργιος
Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Χαριζάνης Δημήτριος
Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου
Δήμου Κ. Νευροκοπίου»
Αρ. μελέτης 20/2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Προϋπολογισμός : 74.214,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%

,ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος θα προμηθεύσει στις αλατιέρες το απαιτούμενο αλάτι.
• Στην ωριαία τιμή μισθώματος του μηχανήματος, Γεωργικού ελκυστήρα (Τρακτέρ) θα
περιλαμβάνονται και θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη κάθε δαπάνη κίνησης και καλής λειτουργίας
του, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης, επισκευής, προμήθειας ανταλλακτικών,
καυσίμων, καθώς και κάθε σχετικό έξοδο του μηχανήματος και του χειριστού.
• Εάν το μηχάνημα, τρακτέρ ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην
αυθημερόν αποκατάστασή και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να
αντικαταστήσει το χαλασμένο μηχάνημα με άλλο που να λειτουργεί με τους ίδιους όρους. Σε
αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στην λύση της Σύμβασης μονομερώς.
• Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του στη περιοχή / Τοπική
Κοινότητα ή οικισμό που επιβάλλουν οι ανάγκες του αποχιονισμού και εφόσον ζητηθεί από
την υπηρεσία.
• Στην περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη αποχιονισμού μόνο κάποιας περιοχής του Δήμου
και εφ’ όσον έχουν προσφέρει την ίδια τιμή ωριαίας μίσθωσης, θα κληθεί για την εκτέλεση
της εργασίας ο υποψήφιος με έδρα την πλησιέστερη της πληγείσας περιοχής .
• Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να έχει το μηχάνημα με το χειριστή ή οδηγό όλη τη διάρκεια της
σύμβασης του σε θέση επιφυλακής με τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ και σε άριστη
κατάσταση λειτουργίας.
• Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού, οι χειριστές των προσφερόμενων
μηχανημάτων θα πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο το οποίο θα είναι σε λειτουργία σε 24ωρη
βάση, ώστε οι επικοινωνίες με το κέντρο συντονισμού για τον αποχιονισμό του Δήμου να είναι
άμεσες.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη εργασιών και αμέσως μετά το πέρας αυτών να
ενημερώνει το αρμόδιο γραφείο πολιτικής προστασίας .
• Αν κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι δεν
τηρούνται οι όροι της σύμβασης (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος, τυπικά προσόντα
χειριστή), ο Δήμος θα λύσει άμεσα τη σύμβαση.
• Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας η ζημιά του
μηχανήματος ή αυτοκινήτου στον ιδιόκτητη ή σε τρίτους.
Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο
( ειδικότερα να περιλαμβάνει κάλυψη για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς
τρίτους και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου μηχανήματος έργου για σωματικές βλάβες
προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους) καθώς και το δελτίο τεχνικού ελέγχου.
Κ. Νευροκόπι, 11-10-2018
Ο Συντάξας
Παπαστεργίου Γεώργιος
Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Χαριζάνης Δημήτριος
Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου
Δήμου Κ. Νευροκοπίου»
Αρ. μελέτης 20/2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Προϋπολογισμός : 74.214,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των
γενικών και ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εργασία
της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου - Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Κ. Νευροκοπίου είναι η αρμόδια Υπηρεσία τις εργασίες αποχιονισμού.
ΑΡΘΡΟ 1° : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο της εργασίας είναι η εκτέλεση εργασιών Αποχιονισμού του Οδικού Δικτύου του
Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Η χρονική διάρκεια της εργασίας θα αρχίσει από την υπογραφή της
σύμβασης με λήξη αποχιονισμού που εκτιμάται έως την 30 Απριλίου 2019. Η συγκεκριμένη
εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV : 90620000-9 (=Υπηρεσίες
εκχιονισμού).
ΑΡΘΡΟ 2° : ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ισχύουν τα
ακόλουθα για την κατάθεση των αδειών των μηχανημάτων:
- Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου - Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Κ. Νευροκοπίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να ελέγχει όλα τα μηχανήματα που της
διατίθενται με την παρούσα εργασία .
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία όλες τις άδειες κυκλοφορίας των
μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραπάνω εργασία και λοιπά δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.
- Επιτρέπεται και επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος του έργου εξαιτίας βλάβης
ή άλλου κωλύματος και η προσκόμιση της άδειας του νέου.
ΑΡΘΡΟ 3° : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
H συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως την 30 Απριλίου
2019. Θα έχει προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης, η ημερομηνία της οποίας θα ορισθεί από
την Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 4° : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΝΕΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η δαπάνη για την παραπάνω εργασία για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου Κ.
Νευροκοπίου ανέρχεται στο ποσό των 74.362,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), θα
γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού
του έτους 2017 (Κ.Α. 30/7333.01 ποσού 24.787,60€) και έτους 2018 (Κ.Α. 30/7333.01 ποσού
49.575,20€). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χιονοπτώσεις για την χειμερινή περίοδο 2018 ή
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δεν είναι έντονες αι δεν χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή μέρος από το ανωτέρω ποσό για το έτος
2018,
θα μεταφερθεί για το οικονομικό έτος 2019. Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριμένης
δαπάνης των εργασιών, όπως αυτή διαμορφώνεται με την υπογραφή της σύμβασης. Σε
περίπτωση που οι οριζόμενες από τον πίνακα εργασιών της Υπηρεσίας εργασίες δεν είναι
δυνατό να εκτελεσθούν μέσα στα πλαίσια της εγκεκριμένης δαπάνης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
πριν την εκτέλεση να αναφέρει το γεγονός στην Υπηρεσία για παροχή σχετικών οδηγιών.
Απαγορεύεται η πληρωμή μη δόκιμων εργασιών. Λόγω της ειδικής φύσεως των εργασιών δεν
προβλέπεται πληρωμή δαπάνης για αναθεώρηση τιμών.
ΑΡΘΡΟ 5° : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Λόγω της ειδικής φύσεως των
εργασιών δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 6° : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης των εργασιών
αποχιονισμού μετά την προσκόμιση του τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει : Το κατά
νόμο προβλεπόμενο πρωτότυπο παραστατικό, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες
των εργασιών που εκτελέστηκαν.
Η πιστοποίηση των εργασιών αποχιονισμού ενεργείται από την Υπηρεσία .
Για τις ποσότητες εργασιών θα χορηγείται βεβαίωση από τους Προέδρους των Τοπικών
Κοινοτήτων ή τον Αντιδήμαρχο όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες αποχιονισμού.
ΑΡΘΡΟ 7°:
ΒΛΑΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και μόνον απουσιάσει μηχάνημα, οφείλει ο Ανάδοχος να
αντικαταστήσει άμεσα αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα.
- Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού και στη περίπτωση ακινητοποίησης
οποιουδήποτε αποχιονιστικού μηχανήματος λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση
και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άμεσα (σε εύλογο μικρό χρονικό
διάστημα) διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα σε πλήρη
λειτουργία (ανάλογες προδιαγραφές).
ΑΡΘΡΟ 8° : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος για τις εργασίες αποχιονισμού υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες της
Υπηρεσίας για την κίνηση των μηχανημάτων του. Ο Ανάδοχος για τις εργασίες αποχιονισμού
υποχρεούται να ορίσει έναν συντονιστή - βοηθό, προς τον οποίο θα απευθύνονται όλες οι
σχετικές, με την εργασία εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει
πλήρη στοιχεία του συντονιστή - βοηθού του στην Υπηρεσία (αριθμούς σταθερού, κινητού
τηλεφώνου).
Τα μηχανήματα που θα μισθωθούν θα επιχειρήσουν στις περιοχές που θα υποδειχθούν από
την Υπηρεσία όταν απαιτηθεί μέσα στο διάστημα της μίσθωσης και εφ’ όσον απαιτείται
περιλαμβανομένων και των Κυριακών, αργιών, ημιαργιών κ.λ.π.
Οι χειριστές των μηχανημάτων, θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο που θα υποδειχθεί το
αργότερο μέσα σε μία (1) ώρα από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας .
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Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι χειριστές των μηχανημάτων θα πρέπει να κατέχουν
κινητό τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθμοί των οποίων θα γνωστοποιηθούν στην
Υπηρεσία, έγκαιρα, με μέριμνα του Αναδόχου. Οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις
κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζονται με τους αρμοδίους υπόψη εργασίας υπαλλήλους
του τμήματος πολιτικής προστασίας καθώς και τους αντιδημάρχους και προέδρους των τοπικών
Κοινοτήτων, δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τμημάτων. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε
πρόβλημα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία
έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση του χειριστή, θέτοντας μέχρι την
υλοποίηση της το αντίστοιχο μηχάνημα σε αργία και κάθε άλλου υπαλλήλου του Αναδόχου
απασχολουμένου στην εν λόγω εργασίας για σχετικούς με τους προαναφερθέντες λόγους.
Επιπροσθέτως, οι χειριστές των οχημάτων θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους σχετική
εγκεκριμένη άδεια χειριστού.
Αδυναμία Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, με ευθύνη του σε
βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα αποχιονισμού, θα
εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9° : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
9.1 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση κάθε αστυνομικής διάταξης ή άλλης διάταξης
που αφορά την εκτέλεση παρόμοιας φύσης εργασιών και οφείλει να συμμορφώνεται με κάθε
διάταξη του εργατικού νόμου.
9.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών από την
Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες
που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή τους. Αντίθετα να τους διευκολύνει με τα μέσα που
αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτελέσεως των εργασιών, ώστε να μην
παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους
Αναδόχους.
9.3 Υποχρεούται όπως καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να επιτρέπει και να διευκολύνει την
εκτέλεση από την Υπηρεσία ή με άλλη Εργολαβία οποιονδήποτε εργασιών μη
περιλαμβανομένων στη προκειμένη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 10° : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
Κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και μετά την αποπεράτωση του εργασιών πριν από
την παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από το χώρο των εργασιών κάθε
φύσης άχρηστα υλικά που προέρχονται από εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν και να
προβεί στο πλήρη καθαρισμό του χώρου των εργασιών χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του.
ΑΡΘΡΟ 11° : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.
Γενικά κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ληφθούν από τον Ανάδοχο όλα τα
αναγκαία μέτρα με δικές του δαπάνες για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών στα στοιχεία της
οδού όπως τάπητας κυκλοφορίας, αρμοί γεφυρών - αρμοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία
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ασφαλείας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις παρακείμενες ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο
Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
Γενικά οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο με τον
οποίο εκτελεί αυτός τις εργασίες ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού του προσωπικού, βαρύνει
αποκλειστικά τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη
επανορθώσεως της ζημιάς.
ΑΡΘΡΟ 12° : ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα
ή ζημία συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον
ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί στην παραπάνω εργασία. Ακόμη ο Ανάδοχος
υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή
πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή
άλλου ατυχήματος ή ζημίας στον τόπο εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες
τις αστικές και ποινικές ευθύνες.
ΑΡΘΡΟ 13° : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση
των δυσχερειών στην περιοχή που θα γίνει ο αποχιονισμός και είναι απόλυτα ενήμερος των
συνθηκών εκτέλεσης αυτού από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και
καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του
αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των
συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το
σκοπό να συμμορφωθεί, τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με αυτή την Ε.Σ.Υ., την
βάση της προσφοράς του και σύμφωνα τα οποία θα εκτελέσει τις εργασίες.
Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με την εργασία.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείμενο του
έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και
των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί υποστηρίζεται
στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών για περιπτώσεις προβλημάτων η αδυναμίας εκτέλεσης
εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί.
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου προς τις
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή
για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά
τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.
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Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται
η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει
αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο ι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδηγήσεως.
Τα μηχανήματα θα είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και θα είναι
κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τον ισχύοντα ΚΟ Κ
και τις υγειονομικές διατάξεις. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχημάτων
αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που
θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση με την εκτέλεση της εργασίας.
Στις δαπάνες του αναδόχου περιλαμβάνονται:
• Οι δαπάνες συμμετοχής των δημοσιεύσεων και κάθε σχετική δαπάνη για την σύναψης της
σύμβασης.
• Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του προσωπικού του
αναδόχου.
• Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και οι δαπάνες
για την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού (καύσιμα κ.λ.π.).
• Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης
και κάθε φύσης αποζημίωση προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυητικών
επιστολών, και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις.
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει
κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του.
Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ'
όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που
αφορούν :
- την διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού.
- το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της
άψογης λειτουργίας του,
- την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές
των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την
απασχόληση του.
- τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά,
λάστιχα, συντήρηση, κλπ).
- την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη
και φάροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας,τέλη χρήσης κλπ).
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του στη περιοχή/Τοπική
Κοινότητα ή οικισμό που επιβάλλουν οι ανάγκες του αποχιονισμού και εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία. Στην περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη αποχιονισμού μόνο κάποιας περιοχής του
Δήμου θα καλεστεί για την εκτέλεση της εργασίας ο υποψήφιος με έδρα την πλησιέστερη της
πληγείσας περιοχής, και εφ’ όσον έχουν προσφέρει την ίδια τιμή ωριαίας μίσθωσης.

18PROC004160020 2018-12-10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

1

2

3

4
5

Τύπος Μάρκα
Μοντέλο

Περιγραφή

Αριθμός
Ιπποδύναμη
Κυκλοφορίας (άλλα χαρ/κα)

Συμμετοχή

Παρατηρήσεις

Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
JCB

Λαστιχοφόρος
φορτωτής έως 120
ΗΡ
Ισοπεδωτής γαιών
(γκρέϊντερ)

Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού ή
Unimog

Ο ενδιαφερόμενος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο πίνακα με την
παραπάνω μορφή, που θα αποτελεί τον πίνακα περιγραφής τεχνικής προσφοράς, για τα είδη των
μηχανημάτων έργου ή γεωργικών ελκυστήρων για τα οποία συμμετέχει στον αποχιονισμό. (Όπου
συμμετέχει θα συμπληρώνει τη λέξη ΝΑΙ, όπου δεν συμμετέχει θα συμπληρώνει τη λέξη ΟΧΙ).
Κ. Νευροκόπι, 11-10-2018
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Παπαστεργίου Γεώργιος
Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ

Χαριζάνης Δημήτριος
Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα προσφοράς χαμηλότερης τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86
του ν. 4412/2016)
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Tου φυσικού ή νομικού προσώπου ή εταιρείας ή κοινοπραξίας,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………
Προς:
ΔΗΜΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της
εργασίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και
χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας με το ακόλουθο ποσοστό
έκπτωσης .

---------------------------
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α-α

1

Τοπική Κοινότητα

Αχλαδιά

Περιγραφή
μηχανήματος
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

3

4

Βαθύτοπος

Βώλακας

Γρανίτης

38

Εκσκαφέας φορτωτής
JCB

61

Λαστιχοφόρος
φορτωτής έως 120 ΗΡ

41

Ισοπεδωτής γαιών
(γκρέϊντερ)
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού ή
Unimog
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

2

Ώρες
εργασίας

Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

45

70

54
88

58

64

100

108
175

117

127

200
38

Τιμή

Αξία

ΦΠΑ

Αξία
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Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

5

6

7

Δασωτό

Εξοχή

Κατάφυτο

Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ

61

41

45

70

27
44

29

32

50

38
61

41

45

70

54
88

58
64
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Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

8

9

10

11

Κ. Βροντού

Κ. Νευροκόπι

Λευκόγεια

Μικροκλεισούρα

Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

100

81
131

88

95

150

97
158

105

115

180

54
88

58

64

100
54

18PROC004160020 2018-12-10
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

12

13

14

Μικρομηλιά

Οχυρό

Παγονέρι

Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ

88

58

64

100

32
53

35

38

60

43
70

47

51

80

38
61

41

45
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Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

15

16

17

Περιθώρι

Ποταμοί

Χρυσοκέφαλος

Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας φορτωτής
άνω των 70 ΗΡ
Λαστιχοφόρος
φορτωτής άνω των 140
ΗΡ
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των
100 ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
αποχιονισμού και
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με 45
hp

70

97
158

105

115

180

38
61

41

45

70

32
53

35

38

60
1.710
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………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6143
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 7 Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 66033
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Άρμεν Βασίλειος
- Τηλέφωνο: 2523350144
- Ηλ. ταχυδρομείο: nevrokop@otenet.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.nevrokopi.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Καθαριότητα οδών – πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων των τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κ.
Νευροκοπίου 90611000-3
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Όχι
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 4916

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

18PROC004160020 2018-12-10
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την
εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία [] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
[]Ναι []Όχι
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος
V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που
θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiv·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
[] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης xxii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxvi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου.προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει σε ενότητες του
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου :“ Εργασίες αποχιονισμού οδικού δικτύου των Κοινοτήτων του Δήμου Κ.
Νευροκοπίου
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός
αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
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ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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xxviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

