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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
διακηρύττει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την Υπηρεσία « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019» ενδεικτικού
συνολικού προϋπολογισμού 64.808,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με
τους παρακάτω όρους και το τεύχος της υπ’ αρίθμ. 57/2018 μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες διατάξεις
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται
από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2. Τον Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση

νόμων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) με τις τροποποιήσεις του ».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι»
7. Την υπ’ αριθμ. 196/2018 της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης του τρόπου
εκτέλεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης, του
συνοπτικού

μειοδοτικού

διαγωνισμού

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2018-2019»
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ΑΡΘΡΟ 2ο
Όνομα – Διεύθυνση της Υπηρεσίας που συνάπτει τη Σύμβαση
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας
είναι ο Δήμος Ορεστιάδας που έχει την έδρα της στην Ορεστιάδα – Βασ. Κων/νου 9-11. Η
διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στην πόλη της Ορεστιάδας, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα
Κων/νου 11 στις 20/11/2018 ημέρα

οδός Βασ.

Τρίτη και ώρα 10:00-10:30 π.μ. (ώρα λήξης

επίδοσης των προσφορών στην αρμόδια επιτροπή).

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σύστημα Διαγωνισμού – Προϋπολογισμός
Η υπηρεσία των «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019»

θα διεξαχθεί με συνοπτικό

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης

ανέρχεται στο ποσό των

64.808,60€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.),

30.6279.01 από τακτικά έσοδα, των προϋπολογισμών για τα έτη 2018 & 2019 του
Δήμου. Η έγκριση

πραγματοποίησης της δαπάνης καθώς και η διάθεση της πίστωσης

έγινε με την αριθ. πρωτ:18799/01-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 584)
του Δημάρχου (απόφαση πολυετούς υποχρέωσης).
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ΑΡΘΡΟ 4ο :
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών της διακήρυξης
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό
μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή,
από

την

ιστοσελίδα

του

Δήμου

Ορεστιάδας,

στον

δικτυακό

τόπο:

http://www.orestiada.gr.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών ( αρμόδιος
υπάλληλος Χρήστου Ιωάννης ), ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή, και ώρες 08.00 –
15.00, Διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα.
Τηλέφωνα: 2552350364, 2552350368, 2552350350 FAX: 2552350399 ,
e-mail:i.christou@orestiada.gr
ΑΡΘΡΟ 5ο :
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
α) Ημεδαπά και Αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα.
β) Ημεδαπά και Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ) Συνεταιρισμοί

ΑΡΘΡΟ 6ο :
Λόγοι αποκλεισμού στο διαγωνισμό

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
4
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1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (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,
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 α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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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 απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία α με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται, επίσης, όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα)

στις

περιπτώσεις

εταιρειών

περιορισμένης

ευθύνης

(Ε.Π.Ε.),

ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. 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 όταν 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 οικονομικός φορέας, 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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4.Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
ανωτέρω παράγραφο 3, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.
(β) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
79 του Ν. 4412/2016,
6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
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7.Οποισδήποτε οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση. (άρθρο 73, παρ. 7 του Ν. 4412/2016)
8.Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη
περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2γ και 4 του άρθρου 73.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν

οποιαδήποτε

άλλη

απαίτηση

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
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ορίζεται

στο
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2. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ,
ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
3. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό
μητρώο. Για όσους ασκούν γεωργικό, κτηνοτροφικό ή άλλο επάγγελμα εξαρτημένης ή μη
εργασίας, υποβάλλουν εφόσον δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης και βεβαίωση περί εγγραφής στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος υποβολής προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν, επί
αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας
διακήρυξης.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δήμο Ορεστιάδας με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από
τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή
ώρα πριν από την ώρα λήξης. 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 του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή
άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
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4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή
να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από
προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά 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.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Τρόπος υποβολής των προσφορών -Περιεχόμενο προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να
καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη.
Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ( κύριος φάκελος ) στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς:

α) Η λέξη Προσφορά,
β) Προς Δήμο Ορεστιάδας
γ) Ο Πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. ( επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου,
τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση ( email ).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
10
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2. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο ( κύριος φάκελο ) προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
2.1 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος που εξωτερικά θα αναγράφει ότι και κύριος
φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και θα περιέχει επί ποινή
αποκλεισμού τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:
1) Προς προκαταρτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, του

6 ( λόγοι αποκλεισμού ) και

άρθρου 7

( καταλληλόλητα άσκησης

επαγγελματικής δραστηριότητας ) της παρούσης διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από
το άρθρο 79

παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ ( 3698/Β/16-11-2016 )

συμπληρωμένο κατά περίπτωση, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (
ΤΕΥΔ ) το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν.
1599/1986, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
2)Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του
άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) παρέχει προαπόδειξη,
αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του N. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με το

άρθρο 79 παρ.

5 του N. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.

2.2 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος που εξωτερικά θα αναγράφει ότι και κύριος
φάκελος με την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά » και θα περιέχει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
2.2.1. H τεχνική του προσφορά του συμμετέχοντα, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει
να έχει συνταχθεί στο Ειδικό Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς το οποίο υπάρχει
συνημμένα στην παρούσα μελέτη και να περιέχει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη
τεχνικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π.). Η
τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί με την 57/2018 μελέτη του Δήμου Ορεστιάδας.

2.3 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος που εξωτερικά θα αναγράφει ότι και κύριος
φάκελος με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά » και θα περιέχει:
2.3.1 Την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα η οποία θα πρέπει να έχει
συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση .
12

18PROC003964090 2018-11-07
Συντάσσεται ολογράφως

και αριθμητικώς στο Ειδικό Έντυπο Οικονομικής

Προσφοράς το οποίο υπάρχει συνημμένα στην παρούσα διακήρυξη.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα
αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση
των προσφορών.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Προσφορά που υποβάλλεται ανοικτή, δεν γίνεται αποδεκτή. Ακόμη δεν πρέπει να έχει
ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή ασάφειες κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της είναι
συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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).
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. . και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
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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 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται
δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των
προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν , παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
2. Η 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.
3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν
14
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προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στη
συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από
τα μέλη της Επιτροπής
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά
μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης.
Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται
μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της
παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι
της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής
διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.
5. Προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται σφραγισμένες στον προσφέροντα.
6.Στην ανωτέρω διαδικασία της αποσφράγισης, αντί της μονογραφής που θέτει η επιτροπή
αξιολόγησης επί των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση),
με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
Χρόνος Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα ( 10 ) δέκα
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α
του Ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως
άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. (άρθρο 97 παρ.4
Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 13ο
Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, της
προκηρυχθείσας υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα
αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά και ολογράφως.
2.Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα
1. Ο Δήμος Ορεστιάδας. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.
3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων
ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του

Π.Δ.

28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος
έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών
εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες
υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες,
απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
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5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να
λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι
σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το
δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή
οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές
διατάξεις.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:
α) με μελέτη του εγγράφου στο Δήμο Ορεστιάδας. ή
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το
πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα
ζητούμενα έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Ενστάσεις
1.Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με
την παράγραφο 11 του άρθρο 376 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά
της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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2.Ο Δήμος Ορεστιάδας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το
περιεχόμενο των αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου που έλαβε για τις ενστάσεις. Η
γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με
τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο
πρόσφορο και νόμιμο τρόπο επί αποδείξει.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74)

των

δικαιολογητικών που

αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ , ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και τα οποία είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους -μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές και τα
ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,
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το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
3. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό
Οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο
σε αυτές προσωπικό.
Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο
σε αυτές προσωπικό.
Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
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5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους
ή χώρας ή υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή άλλο
(π.χ. Τεχνικό, κ.λ.π.) Επιμελητήριο Ελλάδας, είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό
μητρώο, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό

επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για όσους ασκούν γεωργικό, κτηνοτροφικό ή άλλο επάγγελμα εξαρτημένης ή μη
εργασίας, υποβάλλουν εφόσον δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης και βεβαίωση περί εγγραφής στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
7. Λοιπά τυχόν δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την επισυναπτόμενη 57/2018 μελέτη του
Δήμου Ορεστιάδας.
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.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα

εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο
θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε

21

18PROC003964090 2018-11-07
να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική
κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του

Ν.

1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην Επιτροπή αξιολόγησης του 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 πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αρμόδιο όργανο του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
κατακύρωσης

της

σύμβασης.

Το

αποτέλεσμα

του

ελέγχου

των

παραπάνω

των

παραπάνω

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης.
Όσοι

υπέβαλαν

παραδεκτές

προσφορές

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Η
απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο
ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο
μειοδότης

ΑΡΘΡΟ 18ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης- Σύναψη σύμβασης
1. Ο Δήμος υποχρεούται να κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
2. Η Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
επιχείρηση δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
4. 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 επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,
η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
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2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ζητείται από τον προμηθευτή στον
οποίο έγινε η κατακύρωση. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και
επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Δήμου. έναντι του
αναδόχου.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται 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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται ,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
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ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Υπογραφή της σύμβασης
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης , των τευχών που
την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο καθώς
και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν
αποδεκτές. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή το νομίμως εξουσιοδοτηθέν από
αυτόν πρόσωπο.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς παροχή υπηρεσία.
δ. Την τιμή.
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ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.
ια. Την τρόπο παραλαβής.
3. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση
της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης.
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη υπηρεσία.
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την υπογραφή της έως την 30-04-2019

ΑΡΘΡΟ 22ο
Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η ανωτέρω επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο όργανο για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 23ο
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος, μπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών

και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις

σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων
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ΑΡΘΡΟ 24ο
Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του
Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Δήμου., ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης:
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α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του εάν υπάρχει και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, με την αιτιολογία ότι η
επιλεγείσα προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
β) Εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής
υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι
εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους
που οδήγησαν σε αυτήν.
2.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση:
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α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο

άρθρο 74.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Ποινικές Ρήτρες– Έκπτωση
1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής.
2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%
της

προβλεπόμενης

συνολικής

διάρκειας

της

σύμβασης

ή

σε

περίπτωση

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ
επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από
τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

30

18PROC003964090 2018-11-07
ΑΡΘΡΟ 28ο
Τρόπος Πληρωμής- Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά
την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα
Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση
των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της
σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
Συγκεκριμένα για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτούνται κατ’
ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του
συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.

2. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που αποδίδονται από την
αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

31

18PROC003964090 2018-11-07
ΑΡΘΡΟ 29ο
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στη Δήμο Ορεστιάδας και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ορεστιάδας: www.orestiada.gr.
2. Η περίληψη της παρούσης θα αποσταλεί για δημοσίευση σε μια ημερήσια
εφημερίδα του Νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης θα
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Γενικά
Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη συμπληρώνεται από τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 , του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Ορεστιάδα 06/11/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς ΔΗΜΟ ……………………………………….
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η
οποία παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ
(….αριθμητικώς το ποσό…
€) υπέρ τ… ……………………………………………………., Δ/νση
………………………, με ΑΦΜ
………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης συνολικής αξίας
……….. που αφορά την υπηρεσία «……………………………………………»,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2018 προκήρυξη του Δημάρχου
………………………………………………...
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] νια διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών
Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αργή/αναθέτοντα φορέα1 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 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :

6225

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 9-11 – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - 68200
- Αρμόδιος νια πληροφορίες: ΧΡΗΣΤΟΥ
-Τηλέφωνο:

ΙΩΑΝΝΗΣ

2552350364 , 2552350368

- Ηλ. ταχυδρομείο: i.christou@orestiada.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.orestiada.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
^ΡV): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019– CPV: 90620000-9
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003920660

2018-10-30 ( πρωτογενές αίτημα )

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ................... ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΟΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΟΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες
σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

Απάντηση:

[1

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε

[1

άλλον

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

[........... 1
[........... 1
[ ...... ]

[........... 1
[........... 1
Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε πεοίπτωση ποοιιήθειας κατ'
αποκλειστικότητα, του άοθοου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο

[] Ναι [] 'Οχι

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης
2
3

4

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαίου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ Ε 124 της 20.5.2003, ο. 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.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
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απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των Γ .................. 1
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,

εγγεγραμμένος
εγκεκριμένων
ισοδύναμο

ο

σε

οικονομικός
επίσημο

οικονομικών
πιστοποιητικό

φορέας

είναι

κατάλογο/Μητρώο

φορέων
(π.χ.

ή

βάσει

διαθέτει [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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 α) 1 ........... ]
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση εγγράφων):[. ........ / / ... / / ... / / . .. /
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η V) [ ........]
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα δ) [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως.

συιιπληοώστε τις

πληοοφοοίες που λείπουν στο ιιέοος IV.
ενότητες Α. Β, Γ, ή Δ κατά πεοίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον
αυτό απαιτείται στη σχετική

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) 0 οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

ε) [] Ναι [] Όχι

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[ ....... % ..... ][■ ... Η ...... ;

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:
Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.

Εάν ναι:
α) Αναψέρετε τον ρόλο του οικονομικού ψορέα
στην

ένωση

α);[......... ]

ή κοινοπραξία (επικεψαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς ψορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης β): ί ...... 1
δημόσιας σύμβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυμία της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα

V): [........ ]
Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναψορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός ψορέας

1]

επιθυμεί να υποβάλει προσψορά.

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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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:
Ονοματεπώνυ μο·

Απάντηση:

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο

11

γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:

[........... 1
1 .......... 1
[........... 1
[........... 1

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό ...):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 7
Στήριξη:

Απάντηση:
0 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 III, 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 διάθεση 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.

7 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 οτ' του Μέρους II του
Παραρτήματος XII 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."
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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:

Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι Π'Οχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
μορφή υπεργολαβίας;
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν :

[...]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εωαοιιονή του
άρθρου 131 παο. 5 ή εφόσον ο ποοσωέοων / υποφήφίοε οικονουικόε ωοοέαε 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 παο. 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 παοόντοε υέοουε και σύυωωνα υε το αέοοτ III νια κάθε υπεονολάβο (ή κατηνοοία
υπεονολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 1
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση2·

2.

δωροδοκία3,4

3.

απάτη5·

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 6·

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 7·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 8.

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έννοαφα τηε σύιιβασπε είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ Ε 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
11 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 0 195 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 Ε 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).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ζ 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.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ε 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασηςπλαίσιο.
14 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 Ε 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".
15 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 Ε 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική

41

18PROC003964090 2018-11-07

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
προσώπου16 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό

ι....... ιι ..... η ..... κ. .... ι17

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;
Εάν ναι, αναφέρετε18:

α) Ημερομηνία:) ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι): [ ]
απόφασης β) ί .......]
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [ ................ ]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
α)

Ημερομηνία

της

καταδικαστικής

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

απόφαση:
Σε

περίπτωση

[ ..... Η .... ][ .... 11.... I19
καταδικαστικής

απόφασης,

ο [] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού

λόγου αποκλεισμού

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
16

17
18
19

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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 )
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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(«αυτοκάθαρση»)20;

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

[....... ]

λήφθηκαν21:

20 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)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ'
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

Απάντηση:

ασφάλισης:
1) 0 οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει

1) Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης", στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[ ..... ]·

α)[ ...... ]'

β)[...... 1

β)[ ...... ]

γ.1)[]Ναι []Όχι

γ.1) [] Ναι []Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

-[]Ναι[]Όχι

-[] Ναι []Όχι

δεσμευτική;

-Γ 1·

-Γ 1·

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή

ι ...... I

ι ...... I

έκδοσης απόφασης

-[ ........ Ι"

"[........ ]·

ν·2)[ ]·

Υ-2)[ ]·
δ) [] Ναι [] Όχι

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους

δ) [] Ναι Π Όχι
Εάν ναι, να

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

αναφερθούν

αναφερθούν

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά

λεπτομερείς

λεπτομερείς

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

πληροφορίες

πληροφορίες

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

[ ....... 1

ιι

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;

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) 0 οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

διακανονισμό για την καταβολή τους

;23

Εάν ναι, να

ι ..... 1

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έννοαώα 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
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):24
[ ...... ][■ ... )[■ ... ]

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 24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

με πιθανή

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
0 οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει

Π Ναι [] Όχι

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου25;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

Π Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: [......................... ]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από

τις ακόλουθες καταστάσεις26:

Π Ναι [] Όχι
-[ ............................ 1
-[ ............................ 1

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)

αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 26. Η απόδοση όρων είναι
σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής

εγγράφων): [ ..........// .....//. ... ]

του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις

περιστάσεις27

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[] Ναι [] Οχι

πληροφορίες:
[ ........................... ]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[.................. ]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[] Ναι [] Οχι

πληροφορίες:

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν

λήφθηκαν:
[....... ]
[] Ναι [] Όχι

σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Οπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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πληροφορίες:

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

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο [] Ναι [] Όχι
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας [ .......................... ]
σύναψης της σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης

[] Ναι [] Όχι

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα

φορέα

ή

προηγούμενης

σύμβασης

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία

της

προηγούμενης

σύμβασης

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

, Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[ ....... ]
[] Ναι [] Όχι

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με

30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα

φορέα,

να αποκτήσει

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση

μετοχών

εταιρειών

που Απάντηση:

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[) Ναι []Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. ......... ][. ..... ][. ..... ]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι 1] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

1 ......... 7

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
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Μέροε IV: Κριτήρια επιλονήε
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα

α

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας

δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του
Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:
Εκπλήρωση

όλων

των

απαιτούμενων Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον 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) 0 οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα

Απάντηση
(...)

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

εγκατάστασης33; του:

Ι...... Π ... Η ... ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει
[·..] [] Ναι []Όχι
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
χώρα εγκατάστασήςτου
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [. ......... ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
ι......Η- .. 1
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

αναφέρετε:

33 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.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

Ια) 0 («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,
1β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι
ο εξής Μ:

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[ ....... ]-[ ..... ][.··]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[■ ...Π- .... Π- ... 1

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2α) 0 ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

εξής:

[ ....... ]-[ ..... ][.··]νόμισμα

και/ή,
2β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

Ι .......Π- .... Π- ... ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

34

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον [.......................................... ]
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την

ημερομηνία

που

ιδρύθηκε

ή

άρχισε

τις

δράστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες36 (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην μεταξύ χ και γ37 -και η αντίστοιχη αξία)
πρόσκληση ή στα

έγγραφα

της

σύμβασης,

ο (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[ ...... ][■ .. ][■ .. ]

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη [ ....... ][...]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[....... ][■ ... ][■ ... )

αναφέρετε:
ή [.................. ]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[....... ][■ ... ][■ ... )
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
6)

Όσον

αφορά

τις

λοιπές

οικονομικές

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ια) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Απάντηση:

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

[.··]

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή Έργα: [ .........1
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[■ ....Π-... Π- .. ]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
αναφοράς39,

ο της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες [ ...............]

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους
που έχει προσδιοριστεί:

Περινραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες
δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) 0 οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το

[................................................... 1

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες

τεχνικές υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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έλεγχο της ποιότητας:

[ ...... ]

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) 0 οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο [ ...... ]

τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα
μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα
μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) 0 οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα [ ........... ]
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας

εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 9α [] Ναι [] Όχι
παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
0 οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια

ελέγχων42 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
6)

Οι

ακόλουθοι

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)1 ........................................... ]

β)[......... 1
7) 0 οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει [ ...... ]
τα

ακόλουθα μέτρα

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματος της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
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περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση
της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό Έτος,
του

οικονομικού

φορέα

και

ο

αριθμός

των

μέσο

ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[......... ], [ ........ ]

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη

[......... ], [ ........ ]

ήταν τα εξής:

[......... ], [ ........ ]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[......... ], [ ........ ]
[......... ], [ ........ ]
[......... ], [ ........ ]
9) 0 οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεση του τα [ ....... ]

μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:
ακόλουθα

10) 0 οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει [ ............ ]

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 43 το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
0 οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων

[] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να (διαδικτυακή διεύϋυνση, αρχή ή φορέας
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει εγγράφων): [ ......... //....../ / ..../
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίϋεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει

[] Ναι [] Όχι

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II,
ενότητα Γ ανωτέρω.
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τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα

των προϊόντων,

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίϋεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. .........// ...../ / ... ]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός

φορέας

συμμορφώνεται

με

τα

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης

της

προσβασιμότητας

για

άτομα με ειδικές ανάγκες;

() Ναι []'Οχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[........... 1 [ ......... 1
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. ......... ][. ..... ][. ..... /
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός

φορέας

συμμορφώνεται

με

τα

συστήματα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
απαιτούμενα

Π Ναι [] Όχι

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν
αφορά τα συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
όσον

ή

πρότυπα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[........... 1 [ ......... 1
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. ......... ][. ..... ][. ..... ]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες υόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον
συντρέχει περίπτωση,_που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, αντανωνιστικέε διαδικασίες ιχε διαποανιχάτευση. διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις [....]
[] Ναι [] Όχι45
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
τον ακόλουθο τρόπο:
εγγράφων): [ .............. ][........ / .......... V46
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα:

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I - IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
0 κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται 47, 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 δωρεάν43.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεση μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (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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48 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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Αρ. Μελέτης : 57/2018
Προϋπολογισμός: 64.808,60€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος Ορεστιάδας 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 Ορεστιάδας, (5 Γκρέιντερ, αρ κυκλ.:
ΜΕ103766 – ΜΕ 114636 – ΜΕ 96669- ΜΕ 49755- ΜΕ49625, 3 Εκσκαφείς αρ κυκλ.: ΜΕ 114635 –ΜΕ
96673- ΜΕ 96642) δεν επαρκεί για άμεσο και ταυτόχρονο αποχιονισμό του δημοτικού οδικού δικτύου
και όλων των κατοικημένων περιοχών:
1. ΔΕ Ορεστιάδας που περιλαμβάνει 1 Δημοτική Κοινότητα και 7 Τοπικές Κοινότητες με τους
οικισμούς.
2. ΔΕ Βύσσας που περιλαμβάνει 1 Δημοτική Κοινότητα και 4 Τοπικές Κοινότητες με τους
οικισμούς.
3. ΔΕ Κυπρίνου που περιλαμβάνει 3 Τοπικές Κοινότητες με τους οικισμούς.
4. ΔΕ Τριγώνου που περιλαμβάνει 13 Τοπικές Κοινότητες με τους οικισμούς.
Επιτακτική ανάγκη είναι όμως 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) με τους χειριστές τους. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά
για ένα ή περισσότερα μηχανήματα της/των Δημοτικής/ών-Τοπικής/ών Κοινότητας/ών. Με την υποβολή
της προσφοράς οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν στην κατοχή τους τα
μηχανήματα έργου και γεωργικούς ελκυστήρες που ζητούνται από την μελέτη, για τα οποία υποβάλλει
προσφορά.
Η εργασία αποσκοπεί στον άμεσο και επιμελή αποχιονισμό 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 Ορεστιάδας. 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 Ορεστιάδας,
θα έχει την ευθύνη της κλήσης των μηχανημάτων που απαιτούνται κάθε φορά, χωρίς να υπάρχει η
υποχρέωση χρήσης όλων των μηχανημάτων.
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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 Πολιτικής προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας.
O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει οικονομική προσφορά για το σύνολο των
μηχανημάτων, γεωργικών ελκυστήρων (Τρακτέρ) της Δημοτικής/ών –Τοπικής/ών Κοινότητας/ών ή
μεμονωμένα για κάθε κατηγορία μηχανημάτων ή οχημάτων της Δημοτικής/ών –Τοπικής/ών
Κοινότητας/ών 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 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, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Τμήματος
Πολιτικής προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας.
β) Σε περίπτωση πιο δυσχερών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων) σε μια από τις πιο πάνω
αναφερόμενες Δημοτικές /Τοπικές Κοινότητες με εντολή του αρμόδιου Τμήματος Πολιτικής προστασίας
της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας 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 του ασφαλιστικού συμβολαίου 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) αντίστοιχης
κατηγορίας κατά περίπτωση.
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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 και τηλέφωνα επικοινωνίας υπευθύνου της
επιχείρησης και του συντονιστή -βοηθού.
7. Υπεύθυνη δήλωση για όσους ασκούν γεωργικό, κτηνοτροφικό ή άλλο επάγγελμα εξαρτημένης ή
μη εργασίας, περί μη υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο
επαγγελματικό μητρώο.
8. Βεβαίωση περί εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

ΑΜΟΙΒΗ
Η ωριαία αμοιβή για κάθε τύπο μηχανήματος με το χειριστή του 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.
Κριτήριο επιλογής και ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 22-10-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ13

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΗΤΟΥΣΗ ΖΑΦΕΙΡΩ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Αρ. Μελέτης: 57/2018
Προυπολογισμός: 64.808,60€
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.
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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 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 κάθε 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 .
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ1 : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
Υποχρεωτικά εξοπλισμός
Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .

18PROC003964090 2018-11-07
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 Ορεστιάδας, 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 την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Πρασίνου –Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ορεστιάδας.
.
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) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) : 80,00 €
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 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου –Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Ορεστιάδας, 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.
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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 την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Πρασίνου–Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ορεστιάδας.
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) .
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά): 40,00 €
ΑΡΘΡΟ 3: ΜΙΣΘΩΣΗ 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 την
Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου –Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Ορεστιάδας, 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 την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου–Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Ορεστιάδας.
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 φορτωτή, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την
πλήρως τελειωμένη εργασία .
Φορτωτής με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 140 ίππους (ΗΡ).
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά): 70,00 €
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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 την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Πρασίνου –Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ορεστιάδας 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 την Διεύθυνση
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ορεστιάδας.
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
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 συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική
περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου –Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ορεστιάδας, 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.
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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 την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Πρασίνου –Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ορεστιάδας.
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): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) : 45,00 €
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 22-10-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ13

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΗΤΟΥΣΗ ΖΑΦΕΙΡΩ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Αρ. Μελέτης: 57/2018
Προϋπολογισμός: 64.808,60€
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΟΙΚΙΣΜΟΙ

Δ.Κ.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2019

ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

6

15

90

40

3600

6

5

30

40

1200

6

10

60

40

2400

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1

10

10

70

700

1

4

4

70

280

1

6

6

70

420

1

20

20

45

900

1

7

7

45

315

1

13

13

45

585

2

Τ.Κ. ΛΕΠΤΗΣ

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ

3

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

15

15

40

600

1

5

5

40

200

1

10

10

40

400

4

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΑΚΚΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

7

7

40

280

1

13

13

40

520

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

30

30

40

1200

1

11

11

40

440

1

19

19

40

760

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

20

20

80

1600

1

7

7

80

560

1

13

13

80

1040

5

Τ.Κ.
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

6

Τ.Κ. ΒΑΛΤΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

7

7

40

280

1

13

13

40

520

7

Τ.Κ. ΘΟΥΡΙΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

15

15

40

600

1

6

6

40

240

1

9

9

40

360

8

Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ
ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

30

30

40

1200

1

11

11

40

440

1

19

19

40

760
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2019

ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

20

20

80

1600

1

7

7

80

560

1

13

13

80

1040

9

ΤΚ. ΝΕΟΥ
ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

8

8

40

320

1

12

12

40

480

10

Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1

20

20

70

1400

1

7

7

70

490

1

13

13

70

910

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ

1

15

15

45

675

1

6

6

45

270

1

9

9

45

405

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

10

10

80

800

1

3

3

80

240

1

7

7

80

560

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

8

8

40

320

1

12

12

40

480

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

20

20

80

1600

1

7

7

80

560

1

13

13

80

1040

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

2

20

40

40

1600

2

8

16

40

640

2

12

24

40

960

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1

15

15

70

1050

1

6

6

70

420

1

9

9

70

630

1

20

20

40

800

1

8

8

40

320

1

12

12

40

480

11

12

13

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΑΤΑΓΗΣ

Τ.Κ.ΧΑΝΔΡΑ

Δ.Κ. ΝΕΑΣ
ΒΥΣΣΑΣ

14

Τ.Κ. ΚΑΒΥΛΗΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

15

Τ.Κ.
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

8

8

40

320

1

12

12

40

480

16

Τ.Κ. ΡΙΖΙΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

8

8

40

320

1

12

12

40

480

17

Τ.Κ.ΣΤΕΡΝΑΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

8

8

40

320

1

12

12

40

480

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ

1

20

20

45

900

1

8

8

45

360

1

12

12

45

540

18

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

20

20

80

1600

1

8

8

80

640

1

12

12

80

960
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19

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2019

ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ

1

20

20

45

900

1

8

8

45

360

1

12

12

45

540

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

20

20

80

1600

1

8

8

80

640

1

12

12

80

960

20

Τ.Κ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1

20

20

70

1400

1

8

8

70

560

1

12

12

70

840

21

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΜΜΟΒΟΥΝΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ

1

15

15

65

975

1

6

6

65

390

1

9

9

65

585

22

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΕΡΑΜΟΥ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1

20

20

70

1400

1

8

8

70

560

1

12

12

70

840

23

Τ.Κ. ΔΙΚΑΙΩΝ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

15

15

80

1200

1

6

6

80

480

1

9

9

80

720

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

8

8

40

320

1

12

12

40

480

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

10

10

80

800

1

4

4

80

320

1

6

6

80

480

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

8

8

40

320

1

12

12

40

480

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

10

10

80

800

1

4

4

80

320

1

6

6

80

480

24

25

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΙΛΟΦΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΟΥ

26

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΑΛΛΗΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

10

10

40

400

1

4

4

40

160

1

6

6

40

240

27

Τ.Κ. ΕΛΙΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1

20

20

70

1400

1

8

8

70

560

1

12

12

70

840

28

Τ.Κ. ΚΟΜΑΡΩΝ

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ

1

20

20

45

900

1

8

8

45

360

1

12

12

45

540

29

Τ.Κ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ

1

15

15

45

675

1

6

6

45

270

1

9

9

45

405

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

25

25

40

1000

1

10

10

40

400

1

15

15

40

600

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

15

15

80

1200

1

6

6

80

480

1

9

9

80

720

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ

1

30

30

45

1350

1

12

12

45

540

1

18

18

45

810

30

31

Τ.Κ.
ΟΡΜΕΝΙΟΥ

Τ.Κ.
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
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32

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΟΙΚΙΣΜΟΙ

Τ.Κ.
ΠΕΤΡΩΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2019

ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΩΡΑ
MHX/ΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

20

20

80

1600

1

8

8

80

640

1

12

12

80

960

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

30

30

40

1200

1

12

12

40

480

1

18

18

40

720

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

20

20

80

1600

1

8

8

80

640

1

12

12

80

960

33

Τ.Κ. ΠΛΑΤΗΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

18

18

40

720

1

7

7

40

280

1

11

11

40

440

34

Τ.Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

18

18

40

720

1

7

7

40

280

1

11

11

40

440

35

Τ.Κ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
(JCB)

1

20

20

40

800

1

8

8

40

320

1

12

12

40

480

ΣΥΝΟΛΟ

52.265,00 €

ΦΠΑ 24%

12.543,60 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

64.808,60 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20.015,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.803,60 €

ΦΠΑ 24%

24.818,60 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32.250,00 €
7.740,00 €
39.990,00 €

18PROC003964090 2018-11-07
Α/Α

1
2

Περιγραφή
Αποχιονιστικό μηχάνημα
με λεπίδα αποχιονισμού
και αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας- Φορτωτής
(JCB)

Αριθμός
Ώρες
Τιμή
μηχανημάτων εργασίας Μίσθωσης
ανά ώρα

Σύνολο

12

200

80,00

16.000,00

28

541

40,00

21.640,00

3

Φορτωτής

6

105

70,00

7.350,00

4

Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) άνω των 100
ΗΡ
Τρακτέρ με λεπίδα
Αποχιονισμού άνω των 45
ΗΡ

1

15

65,00

975,00

7

140

45,00

6.300,00

5

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

52.265,00
12.543,60
64.808,60

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 22-10-2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ13

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Αρ. Μελέτης: 57/2018
Προϋπολογισμός: 64.808,60€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Απαραίτητος εξοπλισμός:
Όλα τα μηχανήματα-οχήματα 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) ή αυτοκίνητα με τα κατάλληλα
παρελκόμενα που θα αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορία τους.
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 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 2 m3 με δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους διασποράς και
της ποσότητας του αλατιού.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά στην άδεια μηχανήματος 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 2018-2019 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο
παραστατικό πληρωμής καθώς επίσης και το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα οχήματα που
έχουν την υποχρέωση.
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2. Εκσκαφέας φορτωτής (JCB)
Το μηχάνημα θα πρέπει είναι χαρακτηρισμένο ως Εκσκαφέας - Φορτωτής (JCB) στην άδεια
Μηχανήματος Έργου με ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος μεγαλύτερη ή ίση με 70 ίππους
(ΗΡ).
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 2018-2019 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο
παραστατικό πληρωμής.
3. 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).
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 2018-2019 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).
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 2018-2019 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).
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.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 22-10-2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Αρ. Μελέτης: 57/2018
Προυπολογισμός: 64.808,60€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος θα προμηθεύσει στις αλατιέρες το απαιτούμενο αλάτι.
• Στην ωριαία τιμή μισθώματος του μηχανήματος ή του 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 ή το 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 /Δημοτική/
Τοπική Κοινότητα ή οικισμό που επιβάλλουν οι ανάγκες του αποχιονισμού και εφόσον ζητηθεί
από την υπηρεσία.
• Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη αποχιονισμού κάποιας περιοχής και δεν επαρκούν
τα ήδη υπάρχοντα μηχανήματα, θα κληθούν τα πλησιέστερα διαθέσιμα.
• 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.
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• Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας η ζημιά του
μηχανήματος ή αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη 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).
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 22-10-2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Αρ. Μελέτης: 57/2018
Προυπολογισμός: 64.808,60€

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 Ορεστιάδας είναι η αρμόδια Υπηρεσία για τις εργασίες αποχιονισμού.
ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο της εργασίας είναι η εκτέλεση εργασιών Αποχιονισμού του Οδικού Δικτύου του Δήμου
Ορεστιάδας. 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
Ορεστιάδας 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 ΕΡΓΑΣΙΩΝΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
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Η δαπάνη για την παραπάνω εργασία για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου Ορεστιάδας
ανέρχεται στο ποσό των 64.808,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), θα γίνει από ίδιους
πόρους του Δήμου και θα βαρύνει στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του έτους 2018 (Κ.Α.
30.6279.01 ποσού 24.818,60€) και έτους 2019 (Κ.Α. 30.6279.01 ποσού 39.990,00€). Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν χιονοπτώσεις για την χειμερινή περίοδο 2018 ή δεν είναι έντονες και 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 5Ο: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στον διαγωνισμό απαιτείται να ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασης τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Τεχνικό, Βιοτεχνικό κλπ)
Επιμελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο.
Για όσους ασκούν γεωργικό, κτηνοτροφικό ή άλλο επάγγελμα εξαρτημένης ή μη εργασίας, υποβάλλουν
εφόσον δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο Υπ. Δήλωση περί μη υποχρέωσης και
βεβαίωση περί εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
ΑΡΘΡΟ 6°: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Λόγω της ειδικής φύσεως των εργασιών δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 7°: 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 των Αντιδημάρχων της Αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας όπου εκτελέστηκαν οι
εργασίες αποχιονισμού.
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ΑΡΘΡΟ 8°: 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 9°: 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 .
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 Δημοτικών/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 10°: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
1.1 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.

18PROC003964090 2018-11-07
1.2 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.
1.3 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 11°: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
Κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και μετά την αποπεράτωση των 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 12°: 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 οποιονδήποτε ζημιών στα στοιχεία της οδού όπως
τάπητας κυκλοφορίας, αρμοί γεφυρών-αρμοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία 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 13°: 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 14°: 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.
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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.
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.
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.
Οι 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 ΚΟΚ 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.
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- 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.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 22-10-2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ13

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΗΤΟΥΣΗ ΖΑΦΕΙΡΩ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 ν 2690/1999 )

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
1.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.
2. Η έδρα της επιχείρησης μου είναι …………………………………………………………………………………………………… και
τα τηλέφωνα επικοινωνίας υπευθύνου της επιχείρησης ………………………………………………………………………………..
και του συντονιστή –βοηθού…………………………………………………………………………………………………………………
3.Οι ώρες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και δεν είναι δεσμευτικές για το Δήμο.
Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά μου για την ωριαία αποζημίωση μου. Θα απασχοληθώ για όσο διάστημα χρειαστεί,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου
Ορεστιάδας.
4.Στην ωριαία τιμή μισθώματος του μηχανήματος ή του Γεωργικού ελκυστήρα (Τρακτέρ) θα περιλαμβάνονται και θα βαρύνουν
εμένα ως 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.
5.Εάν το μηχάνημα ή το τρακτέρ ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης υποχρεούμαι στην αυθημερόν αποκατάστασή και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να αντικαταστήσω το χαλασμένο μηχάνημα με άλλο που να λειτουργεί
με τους ίδιους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στην λύση της Σύμβασης μονομερώς.
(4)
Ημερομηνία:

- -201

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 ν 2690/1999 )

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
περί μη υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο.

(4)
Ημερομηνία:

- -201

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 ν 2690/1999 )

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Έχω στην κατοχή μου το παρακάτω μηχάνημα ή μηχανήματα:

Α/Α Περιγραφή

1

2

3

4

Αποχιονιστικό
μηχάνημα
με λεπίδα
αποχιονισμού
και αλατοδιανομέα
Εκσκαφέας
φορτωτής
με ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με
70 ίππους (ΗΡ)
Φορτωτής με
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με
140 ίππους (ΗΡ)
Διαμορφωτής γαιών
(γκρέϊντερ) με
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με
100 ίππους (ΗΡ)

Τύπος
Αριθμός
Ιπποδύναμη
Μάρκα
Κυκλοφορίας (άλλα χαρ/κα)
Μοντέλο

Συμμετοχή Παρατηρήσεις
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7

Τρακτέρ με λεπίδα
Αποχιονισμού με
ιπποδύναμη
μεγαλύτερη ή ίση με
45 ίππους (ΗΡ)
(4)
Ημερομηνία:

-

-201

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 ν 2690/1999 )

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Το αριθ. ……………………………………….. δεν υπόκειται στην υποχρέωση του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ).

(4)
Ημερομηνία:

- -201

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. …./2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Της επιχείρησης ……………………………………………………………., έδρα……………………………..,
Οδός……………………………………………………., αριθμός………….., τηλέφωνο………………………,
fax………………………………e-mail …………..

Α/Α

1

2
3
4

5

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΟΙΚΙΣΜΟΙ

Δ.Κ.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Τ.Κ. ΛΕΠΤΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΑΚΚΟΥ
Τ.Κ.
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

6

Τ.Κ. ΒΑΛΤΟΥ

7

Τ.Κ. ΘΟΥΡΙΟΥ

8

Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ
ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1
1

15
10

1

20

1

15

1

20

1

30

1

20

1

20

1

15

1

30

1

20

ΤΙΜΗ ΩΡΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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9
10

11

12

13

ΤΚ. ΝΕΟΥ
ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ
Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΑΤΑΓΗΣ

Τ.Κ.ΧΑΝΔΡΑ

Δ.Κ.
ΒΥΣΣΑΣ

ΝΕΑΣ

14

Τ.Κ. ΚΑΒΥΛΗΣ

15

Τ.Κ.
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ

16

Τ.Κ. ΡΙΖΙΩΝ

17

Τ.Κ.ΣΤΕΡΝΑΣ

18

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΗΣ
ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ

19

20
21
22
23

24

25

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ
Τ.Κ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΜΜΟΒΟΥΝΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΕΡΑΜΟΥ
Τ.Κ. ΔΙΚΑΙΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΙΛΟΦΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)

1

20

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)

1

20

1

15

1

10

1

20

1

20

1

10

1

10

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)

1

15

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ

1

20

1

15

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)

1

20

1

15

1

20

1
10
1

20
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΑΛΛΗΣ

27

Τ.Κ. ΕΛΙΑΣ

28

Τ.Κ. ΚΟΜΑΡΩΝ

29

Τ.Κ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ

30

Τ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΥ

31

32

Τ.Κ.
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

Τ.Κ. ΠΕΤΡΩΤΩΝ

33

Τ.Κ. ΠΛΑΤΗΣ

34

Τ.Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ

35

Τ.Κ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(ΑΛΑΤΙΕΡΑ)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)

1

10

1

10

1

20

1

20

1

15

1

25

1

15

1

30

1

20

1

30

1

20

1

18

1

18

1

20

Ορεστιάδα, ………./………./2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Υπογραφή-σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. …./2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Της επιχείρησης ……………………………………………………………., έδρα……………………………..,
Οδός……………………………………………………., αριθμός………….., τηλέφωνο………………………,
fax………………………………e-mail …………..

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άδειας Κυκλοφορίας του
1
μηχανήματος ή γεωργικού
ελκυστήρα (τρακτέρ)

2

Ασφαλιστικό συμβόλαιο του
μηχανήματος ή γεωργικού
ελκυστήρα (τρακτέρ)

3

Αστυνομική Ταυτότητα.

4

Άδεια χειριστού ΜΕ ή οδηγού
γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ).

5

6

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.
Έδρα της επιχείρησης και τηλέφωνα
επικοινωνίας υπευθύνου της
επιχείρησης και του συντονιστή
βοηθού.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Φωτοτυπία της
Άδειας Κυκλοφορίας
του μηχανήματος ή
γεωργικού ελκυστήρα
(τρακτέρ)
Φωτοτυπία του
ασφαλιστικού
συμβολαίου του
μηχανήματος ή
γεωργικού ελκυστήρα
(τρακτέρ)
Φωτοτυπία της
Αστυνομικής
Ταυτότητας.
Φωτοτυπία της
άδειας χειριστού ΜΕ
ή οδηγού γεωργικού
ελκυστήρα (τρακτέρ).
Υ.Δ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

Υ.Δ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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8

9

10

11

12

13

Υπεύθυνη δήλωση για όσους
ασκούν γεωργικό, κτηνοτροφικό ή
άλλο επάγγελμα εξαρτημένης ή μη
εργασίας, περί μη υποχρέωση
εγγραφής σε επιμελητήριο Ελλάδας
είτε
σε
άλλο
αντίστοιχο
επαγγελματικό μητρώο.
Για όσους ασκούν γεωργικό,
κτηνοτροφικό ή άλλο επάγγελμα
εξαρτημένης
ή
μη
εργασίας,
βεβαίωση περί εγγραφής στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων.
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
του
προσφερόμενου μηχανήματος ή
γεωργικού ελκυστήρα.
Εξόφληση των τελών χρήσης
περιόδου
2018-2019
των
μηχανημάτων.

Υ.Δ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

Βεβαίωση εγγραφής
στο Μητρώο
Αγροτών και
Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων.
Υ.Δ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)

Αντίστοιχο
παραστατικό
πληρωμής για
εξόφληση των τελών
χρήσης
περιόδου
2018-2019
των
μηχανημάτων.
Οι ώρες που αναγράφονται στον Υ.Δ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
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 Πολιτικής προστασίας
της
Δ/νσης
Περιβάλλοντος
Καθαριότητας & Πρασίνου του
Δήμου Ορεστιάδας.
Στην ωριαία τιμή μισθώματος του Υ.Δ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
μηχανήματος ή του 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 ή το τρακτέρ Υ.Δ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ο
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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.
Δελτίο Τεχνικό Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
Δελτίο Τεχνικό
Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
από τους
συμμετέχοντες για τα
μηχανήματα του
αριθ. 1 της μελέτης
(αποχιονιστικό
μηχάνημα)
ή
Υ.Δ. (Υπόδειγμα 4)
περί μη υποχρέωσης
καταβολής του
Δελτίου Τεχνικού
Ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Ορεστιάδα, ………./………./2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Υπογραφή-σφραγίδα

