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                                                               Γρεβενά: 11-08-2015 
                                                                              Αριθµ. Πρωτ.:96543/2474 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 
 
  
 
 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015 - 2016 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» .  
 
 
400.000,00 € (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ) 
 
ΣΑΕΠ 041  
 

 

 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών 

Κατά την έννοια της παρ. 2, περίπτωση δ του άρθρου 2 του  
Π∆ 60/2007 

Αρ. ∆ιακήρυξης 8/2015 
 
 

(Περιγράφεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Ηµεροµηνία  

δηµοσίευσης  

στον 

Ηµερήσιο & 

Εβδοµαδιαίο  

Τύπο 

Ηµεροµηνίες 

δηµοσίευσης 

στο  

Φ.Ε.Κ.  

 

ΝΑΙ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 

  Από  14/08/2015 

  Έως 18/08/2015 
 14/08/2015 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV:  

 
 
 
 
 

CPV : 90620000-9  “Υπηρεσίες εκχιονισµού” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΕΒΕΝΑ,      11-08-2015 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 
 
  
 
 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015 - 2016 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» .  
 
 
400.000,00 € (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ) 
 
ΣΑΕΠ 041  
 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) 
 

προκηρύσσει  
∆ιεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό επιλογής αναδόχου 

για την παροχή  υπηρεσιών µε τίτλο αντικειµένου :  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015 - 2016 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

προεκτιµώµενης  αµοιβής  400.000,00 € (συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α.) 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν. 4155/2013 , Π.∆. 60/2007, το Π.∆ 118/2007 όπως 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το 

Ν.3548/2007 και στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί τους ενδιαφερόµενους 

να υποβάλουν προσφορά για την ως άνω σύµβαση. 
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Έχοντας υπόψη :  

 

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν 

1. To  Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
2. To Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α΄/27-11-1995) «Περί δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 
3. Το  Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

4. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". 

5. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α 11-4-12) Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
κλπ. 

6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

7. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α') "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες διατάξεις". 

8. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

9. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

10. Το Ν.2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 248/τ.Α/2000), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96/τ.Α/2005). 

11. Το Ν.3886/2010 « ∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007» (ΦΕΚ 173/Α/2010) όπως σήµερα ισχύει. 

12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010) ¨Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις¨. 

13. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30.11.2009 «για την τροποποίηση 
των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ, 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 314 της 1.12.2009, σελ. 64). 

14. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28.11.2007 «για την τροποποίηση 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και  
2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την 
αναθεώρηση του CPV. 

15. Το Π.∆. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-
2010. 

16. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/τ.Α/2007).To Π.∆. 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ.150Α΄/10-7-2007). 
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17. Το Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ΕΚ/29-
6-2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 

18. Η ΥΠΑΣΥ∆ υπ’ αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.09) 
«Τροποποίηση της 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.08 υπουργικής απόφασης Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ» 

19. Η  µε αριθµό Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435 Β/31-12-2013) απόφαση  περί εξαίρεσης από 
την υποχρέωση ένταξης στο Ε.Π.Π. µέχρι την 31.12.2014 του συνόλου των προµηθειών 
που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΣΠΑ) και 
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

20. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) « Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες  
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

21. Την αριθµ. 1221/15/28η/20-07-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας για καθορισµό των όρων δηµοπράτησης, τα παραρτήµατα της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές . 

22. Την µε αριθµ. 2217 µε αριθµ πρωτ. 93893/2423/05-08-2015 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης) µε Α/Α Υ∆Ε 516/06-08-2015 για την 
πραγµατοποίηση της δαπάνης. 

23. Την από 11-08-2015 αποστολή της προκήρυξης ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1. ∆ιεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, σε ευρώ (€), µε κριτήριο κατακύρωσης 

την χαµηλότερη τιµή για την παροχή  υπηρεσιών αποχιονισµού περιόδου 2015 - 2016, 

όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία των 

προβλεπόµενων ηµερών, από τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο 

Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης στο ΦΕΚ είναι η 12-08-2015, στον ελληνικό τύπο 

και τα επιµελητήρια είναι η 12-08-2015. 

 

3.  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
∆ιαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 

 

14/08/2015 

 

18/09/2015 

08:00   

 

28/09/2015 

15:00   
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό της ως άνω παροχής υπηρεσίας, είναι η ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Γρεβενών και έχει την έδρα της στο 
∆ιοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» στα Γρεβενά. 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2462353203, 2462353315 
Αρµόδιος Υπάλληλος: Τζιουβάρας Απόστολος & Μπάλλας Στέργιος  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης  

σύµφωνα µε τα οριζόµενο στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ 

Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) »  

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’.  

 

4.  Παρεχόµενες Υπηρεσίες 
Η Παροχή Υπηρεσίας έχει ενδεικτικό – προεκτιµούµενο προϋπολογισµό: 400.000,00 € (µε το 
ΦΠΑ). 
Στον προϋπολογισµό αυτό περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. (23%). 
Επισηµαίνεται, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του Π∆ 60/2007, η 
δυνατότητα της αναθέτουσας Αρχής να αναθέσει στον ανάδοχο της αρχικής σύµβασης µε 
διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, παρόµοιες υπηρεσίες µε αυτές 
που δηµοπρατήθηκαν όταν παραστεί η ανάγκης λόγω πολύ έντονων καιρικών φαινοµένων. 
Το συνολικό ποσό των συναπτόµενων συµβάσεων συµπληρωµατικών υπηρεσιών δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης του αναδόχου. Η 
παροχή των υπηρεσιών αποχιονισµού θα γίνεται µε τη χρήση µηχανηµάτων κατάλληλων για 
εργασίες αποχιονισµού.  
 

  
5. Συµµετοχή στο διαγωνισµό 
1.  Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α.  Έλληνες πάροχοι υπηρεσιών που ασκούν δραστηριότητα εκχιονισµού σύµφωνα µε το 

πιστοποιητικό εγγραφής στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) 
Επιµελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελµατικό µητρώο.  

β. Αλλοδαποί που προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα 
µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα σε 
τάξεις και κατηγορίες έργων ή υπηρεσιών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω 
παραγράφου α. Για τους αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών που προέρχονται από 
χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που δεν τηρούν µητρώα των 
προηγουµένων παραγράφων ή κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες 
συµβάσεις του Π.Ο.Ε., είναι εγγεγραµµένα στα επαγγελµατικά/εµπορικά µητρώα του 
παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους 
και διαθέτουν αποδεδειγµένα εµπειρία παροχής υπηρεσιών εκχιονισµού. Η 
συγκεκριµένη εµπειρία µπορεί να αποδειχθεί µε την υποβολή καταλόγου υπηρεσιών που 
παρείχαν  την τελευταία πενταετία συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης 
τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν παράσχει παρόµοιες υπηρεσίες 
σχετικές µε τη δηµοπρατούµενη. 

γ.  Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα µε τα προσόντα των παραπάνω εδαφίων (α) 
και (β). 

δ.  Συνεταιρισµοί µε τα προσόντα των παραπάνω εδαφίων (α) και (β). 
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ε.  Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών της παραπάνω περίπτωσης (α) που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά (εφόσον η ένωση γίνει ανάδοχος της υπηρεσίας υποχρεούται να περιληφθεί 

µε τη νοµική µορφή της κοινοπραξίας). 
Μπορεί να υποβληθεί προσφορά µε τη µορφή της ένωσης µε προσκόµιση ιδιωτικού 
συµφωνητικού µεταξύ των µελών νοµίµως συντεταγµένο. 
 

6.  Προσωπική  κατάσταση  του προσφέροντος -  Επαγγελµατικά προσόντα 
 
Κάθε διαγωνιζόµενος  αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό είτε οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο 
διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας(Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ή ένωσης 
προµηθευτών) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων µε αριθµούς 6.1 έως 6.7, 
6.10 και 6.11. Ειδικά για τα σηµεία 6.1 έως 6.5 θα πρέπει να υπάρχει οριστική καταδικαστική 
απόφαση . 

Στις περιπτώσεις µε αριθµούς 6.8 και 6.9 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν 
ειδικά αιτιολογηµένης κρίσης, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και 
χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα 
έχει υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του.  
 
6.1  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
6.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) 

και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
6.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
6.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

6.5 Έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

6.6 Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους.  

6.7 Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους.  

6.8 Έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία 
διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους. 

6.9 Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα. 

6.10 ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και 
τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο τις χώρας εγκατάστασής τους όσο και του 
ελληνικού δικαίου. 

6.11 ∆εν είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς 
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και 
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής  και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηνα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
1.  Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης 
του ταυτοποιούµενοι ως εξής :  
•  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

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

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

 
•  Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :  
 - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην  

ελληνική.  
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για 
τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών 
του Π.∆.  60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος 
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3)  εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

 
2  Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

µέσω του Συστήµατος.  
 
3  Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού  

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα  
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης  
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 
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7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

 
7.1  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ–  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  
7.2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
7.3  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  
7.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’ 
7.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ 
7.6  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
7.7 ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
7.8  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 
7.9 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’  

 
 

8. Προθεσµίες ∆ιαγωνισµού  – ∆ιοικητικές προσφυγές 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωτικές 

πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της 

εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 

118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω 

προθεσµίας. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από 
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 20-09-2015, 
αυτές παρέχονται µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
ήτοι έως 22-09-2015. 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 

διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.   

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Παρόχους Υπηρεσιών. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 

εξετάζονται.  

Ο προσφέρων προµηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εκπροθέσµως ένσταση κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε 

την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει , ευθέως ή εµµέσως, τους 

όρους της διακήρυξης .  

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον προµηθευτή ή 

τους προµηθευτές που θα προκύψουν. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε 

ηλεκτρονικά µέσα στο Εθνικό Τυπογραφείο τεύχος ∆.∆.Σ και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση http : 

www.pdm.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

    

            Κοζάνη, 11-08-2015  
 
 

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας 
 
 

Καρυπίδης Θεόδωρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  

Πίνακας Μηχανηµάτων 
 

α/α 
Έδρα 

Μηχανηµάτων 

Αποχιονιστικό 
µηχάνηµα µε 

λεπίδα 
αποχιονισµού 

και 
αλατοδιανοµέα 

Αποχιονιστικό 
µηχάνηµα 

Φρέζα χιονιού  

∆ιαµορφωτής 
γαιών 

(γκρέϊντερ) 

Φορτωτής 
τροχοφόρος 

Εκσκαφέας 
- 

Φορτωτής 

1 Γρεβενά  Οκτώ (8) Ένα (1) Τέσσερα (4) Τρία (3) Ένα (1) 

 
Το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών του οποίου ο αποχιονισµός θα 
συντονίζεται από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε. Γρεβενών έχει ως εξής 

 
• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ (ΣΑΡΑ) 

• ΚΡΑΝΙΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ. 

• ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ – ΣΙΤΑΡΑΣ. 

• ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΓΑ∆ΙΤΣΑΣ – ∆ΕΣΠΟΤΗΣ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ – ΑΝΑΒΡΥΤΑ – ΠΟΛΥΝΕΡΙ- ΑΕΤΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ – 

ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΦΟΥΡΚΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ∆ΙΣΤΡΑΤΟ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ-ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ-ΖΙΑΚΑΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΒΩΒΟΥΣΑ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ – ΛΕΙΨΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ – ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ – 

ΚΑΛΛΟΝΗ– ∆ΑΣΥΛΛΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ∆ΙΛΟΦΟ. 

• ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΚΥ∆ΩΝΙΕΣ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - ΠΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ – ΚΑΛΗΡΑΧΗ – ∆ΟΤΣΙΚΟ - ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 

∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑ. 

• ΚΑΛΗΡΑΧΗ - ΑΝΑΒΡΥΤΑ.  

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΣΥ∆ΕΝ∆ΡΟ – ΡΟ∆ΙΑ – ΛΕΙΨΙ. 

• ΡΟ∆ΙΑ – ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΣΟΡΑΧΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ – ΟΡΙΑ 

ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ. 

• ΚΙΒΩΤΟΣ – ΜΗΛΙΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΠΟΡΟΣ – ΚΝΙ∆Η – ΠΥΛΩΡΟΙ – ΠΟΝΤΙΝΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – 

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΗ. 

• ΠΥΛΩΡΟΙ – ΒΑΡΗ – ΕΞΑΡΧΟΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ∆ΑΦΝΕΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ. 

• ΒΑΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟ. 

• ΠΟΝΤΙΝΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟ. 

• ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΣΑΡΑΚΗΝΑ 

• ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/A Έδρα Είδος Μηχανήµατος 
Αριθµός 

Τιµολογίου 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Αξία 

Μερική 
∆απάνη 

1 ΓΡΕΒΕΝΑ 
Εργασία αποχιονιστικού 

µηχανήµατος µε αλατοδιανοµέα. 
Α-1 Ώρα 2.250,00 80,00 180.000,00 

2 ΓΡΕΒΕΝΑ 
Εργασία αποχιονιστικού 
µηχανήµατος µε φρέζα. 

Α-2 Ώρα 250,00 90,00 22.500,00 

3 ΓΡΕΒΕΝΑ Εργασία ∆ιαµορφωτή Γαιών . Α-3 Ώρα 900,00 70,00 63.000,00 

4 ΓΡΕΒΕΝΑ Εργασία τροχοφόρου φορτωτή Α-4 Ώρα 800,00 65,00 52.000,00 

5 ΓΡΕΒΕΝΑ Εργασία φορτωτή - εκσκαφέας Α-5 Ώρα 171,1834 45,00 7.703,25 

  Σύνολο   325.203,25 

  Φ.Π.Α  23%     74.796,75 

  Σύνολο   400.000,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Αντικείµενο του ΄΄έργου΄΄ για το οποίο ζητείται η έγκριση διάθεσης πίστωσης αποτελεί 

η µίσθωση µηχανηµάτων για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού για την περίοδο 2015 

- 2016 στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητος συντήρησης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

 

Κατά τη χειµερινή περίοδο προκειµένου να διατηρηθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία στο 

Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο και να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη της κοινωνικής και οικονοµικής 

ζωής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, εκτελούνται εργασίες: 

- αποχιονισµού, ώστε να διατηρηθεί η βατότητα των επαρχιακών οδών σε 

ικανοποιητικό για την εποχή επίπεδο,  

- εργασίες κατά του παγετού που αποβλέπουν στην πρόληψη της ολισθηρότητας των 

οδών λόγω του σχηµατισµού λεπτού στρώµατος πάγου και περιλαµβάνουν την 

διανοµή άλατος,  

- ελκυσµού ακινητοποιηµένων οχηµάτων που εµποδίζουν την κυκλοφορία επί 

του επαρχιακού δικτύου. 

Η εκτέλεση των συµβάσεων που θα προκύψουν, θα γίνει σύµφωνα: 

- µε το σχέδιο αποχιονισµού που θα καταρτισθεί από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, µετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας µίσθωσης,  

- τις εντολές της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών 

που θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης 

- τους όρους που θα αναφέρονται στα παραρτήµατα - συµβατικά τεύχη της 

σχετικής διακήρυξης. 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Τα µηχανήµατα θα είναι διαθέσιµα όπως παρακάτω αναλύεται, προκειµένου να είναι 

αποτελεσµατική η επέµβαση τους, κατά την διάρκεια της επερχόµενης χειµερινής 

περιόδου για τον αποχιονισµό και την αντιµετώπιση του παγετού, σε ολόκληρη την 

Περιφερειακή Ενότητα.  

Συγκεκριµένα ορίζεται µία έδρα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
Οι  εργασίες εκτελούνται  µε τα εξής µηχανήµατα : 

• Αποχιονιστικά µηχανήµατα µε Λεπίδα και Αλατοδιανοµέα : οκτώ   (8)  

• Αποχιονιστικό µηχάνηµα Φρέζα χιονιού    : ένα      (1) 

• ∆ιαµορφωτής γαιών (γκρέϊντερ)     : τέσσερα   (4) 

• Φορτωτής τροχοφόρος      : τρία  (3) 

• Εκσκαφέας φορτωτής       : ένα      (1) 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των παραπάνω 
µηχανηµάτων που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών αποχιονισµού 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ∆ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ».   
Τα τµήµατα του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας είναι τα παρακάτω: 
 

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ (ΣΑΡΑ) 

• ΚΡΑΝΙΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ. 

• ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ – ΣΙΤΑΡΑΣ. 

• ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΓΑ∆ΙΤΣΑΣ – ∆ΕΣΠΟΤΗΣ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ – ΑΝΑΒΡΥΤΑ – ΠΟΛΥΝΕΡΙ- ΑΕΤΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ – 

ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΦΟΥΡΚΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ∆ΙΣΤΡΑΤΟ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ-ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ-ΖΙΑΚΑΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΒΩΒΟΥΣΑ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ – ΛΕΙΨΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ – ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ – 

ΚΑΛΛΟΝΗ– ∆ΑΣΥΛΛΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ∆ΙΛΟΦΟ. 

• ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΚΥ∆ΩΝΙΕΣ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - ΠΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ – ΚΑΛΗΡΑΧΗ – ∆ΟΤΣΙΚΟ - ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 

∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑ. 

• ΚΑΛΗΡΑΧΗ - ΑΝΑΒΡΥΤΑ.  

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΣΥ∆ΕΝ∆ΡΟ – ΡΟ∆ΙΑ – ΛΕΙΨΙ. 

• ΡΟ∆ΙΑ – ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΣΟΡΑΧΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ – ΟΡΙΑ 

ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ. 

• ΚΙΒΩΤΟΣ – ΜΗΛΙΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ. 

• ΓΡΕΒΕΝΑ – ΠΟΡΟΣ – ΚΝΙ∆Η – ΠΥΛΩΡΟΙ – ΠΟΝΤΙΝΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – 

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΗ. 

• ΠΥΛΩΡΟΙ – ΒΑΡΗ – ΕΞΑΡΧΟΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ∆ΑΦΝΕΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ. 

• ΒΑΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟ. 

• ΠΟΝΤΙΝΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟ. 

• ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΣΑΡΑΚΗΝΑ 

• ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ. 

α/α 
Έδρα 

Μηχανηµάτων 

Αποχιονιστικό 

µηχάνηµα µε 

λεπίδα 

αποχιονισµού 

και 

αλατοδιανοµέα 

Αποχιονιστικό 

µηχάνηµα 

Φρέζα 

χιονιού  

∆ιαµορφωτής 

γαιών 

(γκρέϊντερ) 

Φορτωτής 

τροχοφόρος 

Εκσκαφέας 

φορτωτής 

σύνολο 

µηχανηµάτων 

ανά έδρα 

1 Γρεβενών  οκτώ (8) ένα (1) τέσσερα (4) Τρία (3) Ένα (1) ∆εκαεπτά (17) 
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

• Ο κάθε ενδιαφερόµενος υποβάλει προσφορά για το σύνολο της έδρας και για το συνολικό 
αριθµό µηχανηµάτων. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
• Ο Ανάδοχος µεριµνά µε δαπάνες του για την τακτοποίηση του αλατιού, για την φύλαξη 

του, την επικάλυψη του µε αδιάβροχη µεµβράνη για προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες, τη συντήρηση (αναµοχλεύσεις) αυτού καθώς και για την φόρτωση του στους 
αλατοδιανοµείς.  

• Η υποχρέωση του Αναδόχου για αντικατάσταση µηχανήµατος εάν εµφανισθεί βλάβη, που 
δεν επισκευάζεται σε εύλογο µικρό χρονικό διάστηµα είναι άµεση. Η απουσία 
µηχανηµάτων, θα επιφέρει τις σχετικές ποινικές ρήτρες της ΕΣΥ. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή ζηµιών στον 
τάπητα κυκλοφορίας – µάτια γάτας και άλλων στοιχείων της οδού. 

• Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε 
τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.  

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. 
• Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί  

µέρους εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δηµοπράτησης. Σε περίπτωση που  
διαπιστωθεί αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, µε ευθύνη 
του, θα  καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα αναφερόµενα στους όρους 
της ΕΣΥ. 

• Σε περίπτωση που κάποιο από τα µηχανήµατα δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και 
ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη συµµόρφωση του µηχανήµατος θα επιβληθεί ποινική 
ρήτρα όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΕΣΥ.  

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί  στις 
υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 
υπηρεσίας,  µε ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στο 
πρόγραµµα αποχιονισµού, θα επιβάλλονται σε βάρος του οι σχετικές ποινικές ρήτρες. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Αποχιονιστικό στην άδεια Μηχανήµατος 

Έργου. 

2. Έτος κατασκευής οχήµατος µεγαλύτερο ή ίσο του 1980. Έτος κατασκευής αλατοδιανοµέα 

µεγαλύτερο ή ίσο του 1980. 

3. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 200 ίππους (ΗΡ) 

και να έχει υποχρεωτικά κίνηση σε όλους τους άξονες  π.χ 4x4 ή 6x6.  

4. Να φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους λεπίδα αποχιονισµού µήκους (3) µέτρων 

τουλάχιστον και ύψους ενός (1) µέτρου και άνω µε δυνατότητα περιστροφής της λεπίδας 

αριστερά και δεξιά. Η αλλαγή διεύθυνσης της λεπίδας θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται 

µε χειριστήριο που θα βρίσκεται στην καµπίνα του χειριστή. 

5. Να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα ή επί της καρότσας προσαρµοσµένο αλατοδιανοµέα 

χωρητικότητας τεσσάρων (4) κυβικών µέτρων και άνω µε δυνατότητα ρύθµισης του 

πλάτους διασποράς και της ποσότητας του αλατιού. 

6. Εξοφληµένα τέλη χρήσης περιόδου 2015 .  

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 (π.χ. Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος 

και ύψος λεπίδας κ.λ.π). Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2015 θα πρέπει 

να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωµής. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΗ) ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α ΚΑΙ 
ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΡΕΖΑ 
 

1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Αποχιονιστικό Μηχάνηµα µε Φρέζα στην 

άδεια Μηχανήµατος Έργου. 

2. Έτος κατασκευής οχήµατος µεγαλύτερο ή ίσο του 1970. Έτος κατασκευής φρέζας 

µεγαλύτερο ή ίσο του 1970 . 

3. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 110 ίππους 

(ΗΡ)  

4. Η ιπποδύναµη του ξεχωριστού κινητήρα της φρέζας να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 250 

ίππους (ΗΡ).  

5. Το εµπρόσθιο τµήµα του οχήµατος να φέρει περιστρεφόµενη φρέζα αποχιονισµού, 

πλάτους µεγαλύτερου ή ίσου µε 2,40 µέτρα.  

6. Εξοφληµένα τέλη χρήσης περιόδου 2015 .  

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 2015 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωµής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΦΡΕΖΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 
 
 

1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως ∆ιαµορφωτής Γαιών  στην άδεια 

Μηχανήµατος Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του µηχανήµατος  να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 150 

ίππους (ΗΡ).  

3. Έτος κατασκευής µηχανήµατος µεγαλύτερο ή ίσο του 1975.  

4. Εξοφληµένα τέλη χρήσης περιόδου 2015 .  

 

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 2015 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωµής. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ 
 

1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο Φορτωτής στην άδεια Μηχανήµατος Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 150 ίππους 

(ΗΡ).  

3. Έτος κατασκευής µηχανήµατος µεγαλύτερο ή ίσο του 1980.  

4. Εξοφληµένα τέλη χρήσης περιόδου 2015 .  

 

 

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 2015 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωµής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ  
 
 

1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Εκσκαφέας - Φορτωτής στην άδεια 

Μηχανήµατος Έργου. 

2. Η  ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 70 ίππους 

(ΗΡ).  

3. Έτος κατασκευής µηχανήµατος µεγαλύτερο ή ίσο του 1980.  

4. Εξοφληµένα τέλη χρήσης περιόδου 2015 .  

 

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 2015 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωµής. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07 .  
 
1.2. Περιεχόµενο προσφορών 
 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  
[ *(υπο) φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ]  
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
 
 
1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 
Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:  
 
 
1.2.1.1. δικαιολογητικά συµµετοχής 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 
σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) κα το 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω :  
 
 

a) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 και την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf 
και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 
σε έντυπη µορφή, η πρωτότυπη, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή.  
 

Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενος 
είναι  δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι: 
6.505,00 € 
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b) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία: 

 i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού 
 ii)  Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

1. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 , 
παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο αριθ. 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 , παρ. 1, της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

• απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης, σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από 
το αρθ.1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 
τη νοµιµοποίηση εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες, η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005. 

2. ∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους.  

3. ∆εν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασης τους.  

4. ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 
δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η 
απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 
διαγωγή τους. 

5. ∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα. 

6. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων 
και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο τις χώρας εγκατάστασής τους όσο 
και του ελληνικού δικαίου. 

 Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, σε αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

7. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους 
φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής 
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.  

8. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία 
του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 
κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά 
τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο 
Επιµελητήριο (δεν αφορά συνεταιρισµούς).  
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα 
στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής 
τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που 
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ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα . 

9. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.  

10.  ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
11. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 

Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 
υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 
2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού 
∆ιατάγµατος.  

 
iii) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
iv) Η προσφορά ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την ηµεροµηνία του 

διαγωνισµού. 
v)  Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 

των δικαιολογητικών του ανωτέρω εδαφίου σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου.  

 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής . 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν : 
α) οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί  του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλεται 

από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση 
προµηθευτών – κοινοπραξία, η  ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε µέλος που 
συµµετέχει στην ένωση  ή κοινοπραξία .  
 

c) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ’ του Π.∆. 118/07, 
εφόσον οι πάροχοι υπηρεσιών συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ 
εκπρόσωπό τους.  
 

d) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού 
προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο 
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να  προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου.  
 

e) Κατάλογο υπηρεσιών που παρείχαν  την τελευταία πενταετία συνοδευόµενο από 
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν 
παράσχει παρόµοιες υπηρεσίες σχετικές µε τη δηµοπρατούµενη. Αφορά µόνο τους 
αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών που προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που δεν τηρούν µητρώα του προηγούµενου σηµείου  ή κράτη 
που έχουν κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Π.Ο.Ε., είναι 
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εγγεγραµµένα στα επαγγελµατικά/εµπορικά µητρώα του παραρτήµατος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους. 
 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε 
την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε πάροχο που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος 
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου 
.pdf  και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση.  
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, 
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

 
1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 

 
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :  

a) Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του).  

 
b) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 από τον ιδιοκτήτη του 

µηχανήµατος ή των µηχανηµάτων που θα δηλώνεται ότι: 
Θα µισθώσει το µηχάνηµα στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλει την 
προσφορά εάν ανακηρυχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας. Ο ιδιοκτήτης του µηχανήµατος 
δύναται να δηλώσει τη συγκεκριµένη µίσθωση σε περισσότερα του ενός 
διαγωνιζόµενα σχήµατα. 
 

c) Τα τεχνικά στοιχεία  (Άδεις Μηχανηµάτων, λοιπές πληροφορίες που 
απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές) για το εκάστοτε µηχάνηµα. Οι 
διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να συµπεριλάβουν τα στοιχεία αυτά στον (υπό) φάκελο 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Τα συνηµµένα στην τεχνική 
προσφορά έντυπα  και λοιπά τεχνικά στοιχεία, µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική µε απλή µετάφραση 
στην ελληνική. 
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Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.  
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 
1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα.  
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία . 
 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της σύµβασης, που προσφέρει ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος, όπως ορίζεται 
κατωτέρω :  
Τιµές 
-  Οι τιµές  της σύµβασης θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.  
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
- Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 

χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε 
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο 
του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.  

-  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής ή ξεπερνούν τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό του εκάστοτε τµήµατος  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Οι τιµές θα δίνονται ως εξής : 
Ι.  Τιµές σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών και υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον ανάδοχο από την 
ΕΣΥ .  

ΙΙ.  Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής 
θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  
Η κράτηση 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επιβαρύνεται µε τέλος χαρτ/µου 3% και την επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α 20 % .  
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 
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Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη από τα άρθρα του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της διακήρυξης .  
 

-  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε πάροχοι υπηρεσιών 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
 
1.2.3. Τρόπος Πληρωµής 

• Η  πληρωµή   των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν  από τον  κάθε πάροχο υπηρεσιών 
θα γίνεται µετά την  σύνταξη  πιστοποίησης εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 
ΕΣΥ. 

• Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
• Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο.  
Απαιτήσεις  του  Αναδόχου  για  οιαδήποτε  πληρωµή  δεν  θα  γίνονται δεκτές άνευ 
της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και 
εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση 
των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν,  
σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  νοµοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις. Τυχόν 
τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

• Ο ανάδοχος επιβαρύνεται εκτός των άλλων κρατήσεων µε κράτηση ύψους 0,10% για 
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (παρ. 3, 
αρθ. 4 του Ν.4013/2011, Εγκύκλιος 29, ∆17α/302///Φ.Ν. 463/03.11.2012/Α∆Α Β4ΣΠΛ-
ΚΦ4) 

 
 
Επισηµαίνεται ότι : 

•  Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν 
µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.  

•  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες,  
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

•  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

•  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
•  ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την 
σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,  
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  
•  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας. Προσφορές 

που δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 ̟π.µ. στις 02-10-
2015, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,  
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν.  
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
 
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  Συγκεκριµένα 
µέσα από το Σύστηµα ιδίως:  
•  Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων 
των προσφορών.  

•  Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

•  Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών .  

•  Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους.  

•  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες 
– οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και 
οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσµιών που τους ορίζονται.  

 
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση  «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται  από τον προσφέροντα εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  
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4.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 
περίπτωση είναι :  
 
1.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης- ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση , δωροδοκία , απάτη , νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

2. Πιστοποιητικά έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης- ειδοποίησης (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) αρµόδιας 
∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
-  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

-  ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

3. Πιστοποιητικό (πρωτότυπα  ή  επικυρωµένα  αντίγραφα) από αρµόδια αρχή από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία της σχετικής πρόσκλησης - ειδοποίησης . 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. 
και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που 
είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα 
κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που 
η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο 
συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη 
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης 
αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα 
βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν 
προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα 
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.  
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
παραγράφων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό . 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου . 

 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 
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και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 
απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή  του ∆ηµοσίου ή 
του οικείου Ο.Τ.Α. 
 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 
 
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης- ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή 
ελλείψει αυτού ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις . 

2. Πιστοποιητικά έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης- ειδοποίησης (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) αρµόδιας 
∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
-  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

-  ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση , αρχή του οικείου κράτους 
µέλους από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους κατά την ηµεροµηνία της σχετικής πρόσκλησης - ειδοποίησης . 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου  Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την  ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
 

Σε περίπτωση που στο οικείο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, 
ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προµηθευτή ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης . 
 
3.  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων 1 και 2 , κατά περίπτωση (ηµεδαπά 
νοµικά πρόσωπα – αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. 
 

• Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω 
παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, 
Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο 
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είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους 
εκπροσώπους του. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4  έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα) και, επίσης,  ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) .  

• Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)  

 
4 .  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο 
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παραγράφου 4.1.  
 

• Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1, που αφορά τους Έλληνες Πολίτες εφόσον 
πρόκειται για ηµεδαπούς  συνεταιρισµούς και  της παραγράφου 4.1 , που αφορά τους 
Αλλοδαπούς  εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της 
περίπτωσης της παραγράφου 4.1 για Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά περί 
κοινής εκκαθάρισης.  
 

• Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
5. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :  

 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην Ένωση.  
Επισηµαίνετε ότι η ένωση προµηθευτών – κατασκευαστών υποβάλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές – κατασκευαστές 
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη . 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος 
αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
Σηµειώνεται ότι η ένωση προµηθευτών µπορεί να υποβάλει προσφορά µε τη µορφή της 
ένωσης µε προσκόµιση ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ των µελών νοµίµως 
συντεταγµένο. 

 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νοµικές καταστάσεις.  Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, 
η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα 
σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. 
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Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο 
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο να 
προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 
ηµερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆ 118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι 
είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.  
 
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου 
(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία 
ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής 
αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που 
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 

 
 
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες 
µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν. 
 
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) 
εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος 
όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό.     
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6. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 

προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον πάροχο µε την αµέσως επόµενη 

χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον 

πάροχο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 

παρόχους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς 

τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και,  εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των 

περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2  του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του 

∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 

Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα 

ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 

118/07. 

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία [ άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 , µέσω του συστήµατος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή.  

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 

από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf 

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του  Ν. 3943/2011 ( Φ.Ε.Κ. 66/Α’/31-3-

2011 ) και της Υπουργικής απόφασης << περί ηλεκτρονικού παραβόλου >> ΠΟΛ 1163/3-7-

2013 ( Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013 ) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν .   

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που θίγονται από τις αποφάσεις της Προϊσταµένης Αρχής, µπορούν να 
ζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία για εκτελεστές αποφάσεις της Προϊσταµένης 
Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, µε την άσκηση προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την δι’ 
οιονδήποτε τρόπο γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής, δηλαδή του οργάνου που έχει την αρµοδιότητα κατακύρωσης της σύµβασης, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 3886/2010.  Οι προσφυγές 
υποβάλλονται στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης, ΤΚ: 50 100, Κοζάνη). 
Παράλληλα µε την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων της 
∆ιοίκησης, υφίσταται η δυνατότητα άσκησης ενστάσεων κατά των µη εκτελεστών  πράξεων 
όπως πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆ 118/2007.  
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8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
8.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 
8.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη 

µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. , που κυρώθηκε µε το Ν. 

2513/1997 ( Α’ 139) και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Μπορούν 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού . Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωµένα στην Ελληνική  γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  

 

8.1.2 Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους 

κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος. 

δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι: 
6.505,00 € 

 
8.1.3.  Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο 

υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη. 

 
8.1.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι πάροχοι υπηρεσιών είναι 

υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 

συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  Επισηµάνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου 

χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.  

 

8.1.5  Ο εκάστοτε πάροχος θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι οι υπηρεσίες 

αποχιονισµού που θα προσφέρει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 

προδιαγραφών και της προσφοράς του και ότι θα είναι στο σύνολό τους . 

 

8.1.6 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 

  

8.1.7  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.157 του Ν. 4281/14 και στην 

παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013 

 
8.1.8   Εάν κατά την παροχή των υπηρεσιών αποχιονισµού βρεθεί ότι τα µηχανήµατα µε τα 

οποία παρέχεται η συγκεκριµένη υπηρεσία δεν πληρούν τους όρους της 
συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών είναι δυνατό κατά την 
απόλυτη κρίση των υπευθύνων του αποχιονισµού, να ζητηθεί αντικατάσταση τους 
µε άλλο που να ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές Εαν δεν γίνει η αντικατάσταση 
µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από τους υπεύθυνους αποχιονισµού ο πάροχος θα 
κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί απ' αυτόν θα εκπέσει 
αυτοδίκαια υπέρ της Περιφέρειας. 
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8.2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας αποχιονισµού ορίζεται σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία  
υπογραφής της σύµβασης. 
  
 
9. ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.  ∆εν 
επιτρέπονται ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας σύµβασης. Σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα  
µέρη, µπορεί να τροποποιείται  η σύµβαση, χωρίς όµως να αλλοιώνεται το προκηρυσσόµενο 
αντικείµενο, ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Μ . 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012)  και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013  .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών – 

υπηρεσιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως 

προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στην ∆ιακήρυξη. 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 

περαιωµένων υπηρεσιών  όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

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., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας και 

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 για την εκτέλεση της 

παρούσας σύµβασης. 

Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούµενου προσωπικού, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις περί Ι.Κ.Α., 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 σε άλλο 

ασφαλιστικό φορέα, όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που 

απασχολείται στους λοιπούς χώρους εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, 

ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η παρεχόµενη υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α διατάξεις. 

1.1.2 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την 

οργάνωση, τη διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων και γραφείων Αναδόχου, µε όλες τις 

απαιτούµενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις.  

 Οι δαπάνες για ενοικίαση και διαµόρφωση µεγάλων χώρων εκτός της οδού για την 

χρησιµοποίηση τους για την αποθήκευση, φύλαξη και εξυπηρέτηση των ειδικών 

αποχιονιστικών µηχανηµάτων και του αλατιού. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσής 

τους µετά την περαίωση της σύµβασης και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό 

αποδεκτό από την Υπηρεσία. 
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1.1.3 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, 

µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση 

πρόκλησης ατυχήµατος κατά την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και όλες οι άλλες 

ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 

1.1.4 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.   

1.1.5 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 σταλία τους 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 

παροχή της υπηρεσίας, 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. 

1.1.6 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.  

1.1.7 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της εκτέλεσης, του χώρου της 

παρεχόµενης υπηρεσίας καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς αυτή 

αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών 

του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

1.1.8 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. 
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1.1.9 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. 

1.1.10 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. 

1.1.11 Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων του προσωπικού 

της Υπηρεσίας που παρακολουθεί την σωστή εκτέλεση των υπηρεσιών της 

σύµβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ίδιας χρήσης αυτοκίνητο για τις 

µεταβάσεις επί τόπου της Υπηρεσίας καλύπτοντας όλες τις δαπάνες (καύσιµα, 

λιπαντικά, επισκευές, συντηρήσεις, µικτή ασφάλιση κ.λ.π.), όλο το χρονικό διάστηµα, 

από την έναρξη της σύµβασης µέχρι την περαίωσή της.   

1.1.12 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι 

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 

στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης της σύµβασης. 

 

1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ 

(23%). 

 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο της παρεχόµενης υπηρεσίας. 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΛΕΠΙ∆Α ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος 

Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

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 οδικά τµήµατα που ορίζονται στο οδικό 

επαρχιακό δίκτυο αρµοδιότητας της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, σύµφωνα µε το σχέδιο 

αποχιονισµού και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από 

την Υπεύθυνη Υπηρεσία, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, 

αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π.. Ο πάροχος είναι υποχρεωµένος 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 (ύστερα 

από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση 

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων 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: 

α)  η διενέργεια περιπολίας των µηχανηµάτων στο τµήµα ευθύνης, ανά τακτά διαστήµατα µε 

ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας,  

β) η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού, αλατοδιανοµής ή και των δύο 

Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον 

τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 9  της Ε.Σ.Υ. 

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 

εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων 

δηµοπράτησης.  

(Τιµή για 1 ώρα εργασίας, ειδικού αποχιονιστικού µηχανήµατος πλήρως εφοδιασµένου 

και εξοπλισµένου, περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που 

απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης). 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 (Αριθµητικά)   : 80,00 

 

ΑΡΘΡΟ Α-2:  ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΡΕΖΑ ΧΙΟΝΙΟΥ 

(ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ)  

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος 

Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

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 στο οδικό επαρχιακό δίκτυο αρµοδιότητας 

της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, σύµφωνα µε το σχέδιο αποχιονισµού και την τεχνική 

περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την Υπεύθυνη Υπηρεσία, 

ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π.. 

Ο πάροχος είναι υποχρεωµένος 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 (ύστερα 

από τις σχετικές προγνώσεις - ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση 

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων κ.α.) και περατώνεται αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών 

µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. 

Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνεται  η  εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού,  

Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον 

τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.. 

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 εργασία 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.  

 (Τιµή για 1 ώρα εργασίας φρέζας χιονιού (εκτοξευτήρα), περιλαµβανοµένων όλων των 

δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε 

τους όρους δηµοπράτησης) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   

 (Αριθµητικά) : 90,00 
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ΑΡΘΡΟ Α-3: ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)     

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος 

Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

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 στο οδικό επαρχιακό δίκτυο αρµοδιότητας 

της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, σύµφωνα µε το σχέδιο αποχιονισµού και την τεχνική 

περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την Υπεύθυνη Υπηρεσία, 

ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π. 

Ο πάροχος είναι υποχρεωµένος 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, ειδοποίηση 

Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων κ.α.) και περατώνεται αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών 

µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. 

Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνεται  η  εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού,  

Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον 

τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.. 

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 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) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 (Αριθµητικά): 70,00 
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ΑΡΘΡΟ Α-4: ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ  

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος 

Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

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 στο οδικό επαρχιακό δίκτυο αρµοδιότητας 

της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, σύµφωνα µε το σχέδιο αποχιονισµού και την τεχνική 

περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

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 περιλαµβάνεται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού.  

Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον 

τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. 

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 εργασία 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.  

(Τιµή για 1 ώρα εργασίας φορτωτή τροχοφόρου, περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών 

κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 (Αριθµητικά): 65,00 
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ΑΡΘΡΟ Α-4: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ  

Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος 

Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Στην   τιµή   µονάδος   του   παρόντος  άρθρου   περιλαµβάνεται  η   πλήρης αποζηµίωση 

για τα παρακάτω: 

Την απασχόληση του εκσκαφέα - φορτωτή και του χειριστού για την φόρτωση αλατιού στα 

αποχιονιστικά µηχανήµατα µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα οποιαδήποτε µέρα και ώρα, αργίες,  

εξαιρέσιµες κ.λ.π., θα συντηρεί (αναµοχλεύει) το αλάτι θα το τακτοποιεί στους χώρους 

αποθήκευσης κατά την εκφόρτωση του και θα εκτελεί εργασίες αποχιονισµού όπου κρίνονται 

απαραίτητες στην περιοχή της ευθύνης του. Υποχρεούται 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 λοιπών αναγκαίων ανταλλακτικών. 

Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται επίσης και όλες οι δαπάνες κάθε 

είδους ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη 

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) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά): 45,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

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 σύµβαση υπηρεσιών της επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους 

υπόλοιπους όρους της Προκήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, όπως 

αναλύονται και µε τη σειρά ισχύος που ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού και αντιµετώπισης 

παγετού για την περίοδο 2015-2016 στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητας ∆ΤΕ Π.Ε. 

Γρεβενών της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

 

ΑΡΘΡΟ  2°: ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 
 
2.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 

µέρη η σχετική σύµβαση σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 του Π.∆ 118/2007.  

2.2 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συνολικής 

συµβατικής αµοιβής του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας (χωρίς το κονδύλιο 

του ΦΠΑ). Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας. 

Στην περίπτωση που θα υπογράφεται συµπληρωµατική σύµβαση εργασιών  το ύψος 

της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύµβασης (χωρίς το κονδύλι του Φ.Π.Α.) 

 

2.2.1 Εάν ο Ανάδοχος, δεν προσέλθει µέσα στην ταχθείσα προθεσµία µε τη σχετική 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το 

άρθρο 34 του Π.∆ 118/2007. 

2.2.2 Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι 

συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

θα συνοδεύεται απαραίτητα από την επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

2.2.3 Εφόσον συντρέχουν λόγοι ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε τη 

διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 34 του Π.∆ 118/2007.  

 

ΑΡΘΡΟ 3°: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.     

 
3.1 Τα µηχανήµατα θα είναι διαθέσιµα όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, 

προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η επέµβαση τους, κατά την διάρκεια του 

αποχιονισµού, στην επικράτεια της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας. Συγκεκριµένα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ε∆ΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

α/α 
Έδρα 

Μηχανηµάτων 

Αποχιονιστικό 
µηχάνηµα µε 

λεπίδα 
αποχιονισµού 

και 
αλατοδιανοµέα 

Αποχιονιστικό 
µηχάνηµα 

Φρέζα χιονιού  

∆ιαµορφωτής 
γαιών 

(γκρέϊντερ) 

Φορτωτής 
τροχοφόρος 

Εκσκαφέας 
- 

Φορτωτής 

1 Γρεβενά  Οκτώ (8) Ένα (1) Τέσσερα (4) Τρία (3) Ένα (1) 

 

 

Οι  εργασίες εκτελούνται  µε τα εξής µηχανήµατα : 

• Αποχιονιστικά µηχανήµατα µε Λεπίδα και Αλατοδιανοµέα : οκτώ   (8)  

• Αποχιονιστικό µηχάνηµα Φρέζα χιονιού    : ένα      (1) 

• ∆ιαµορφωτής γαιών (γκρέϊντερ)     : τέσσερα   (4) 

• Φορτωτής τροχοφόρος      : τρία  (3) 

• Εκσκαφέας φορτωτής       : ένα      (1) 

 
 

 
3.2 Το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, ελέγχει όλα τα µηχανήµατα που της διατίθενται µε 

την παρούσα σύµβαση, τα οποία θα είναι διαθέσιµα από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον 

παραπάνω πίνακα µηχανηµάτων. Τα µηχανήµατα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής.  

Εάν κάποιο µηχάνηµα δεν διατεθεί στην αντίστοιχη έδρα ή δεν πληροί τις απαιτούµενες 
τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη συµµόρφωση του 
µηχανήµατος θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ίση µε την αξία της αποζηµίωσης ετοιµότητας 
του και των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του που έχουν προϋπολογισθεί στον 
προϋπολογισµό του έργου.  
 

Εάν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιβάλλεται η άµεση αντικατάσταση µηχανήµατος 

του έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύµατος αυτό µπορεί να γίνει, θα προσκοµισθεί δε 

η άδεια κυκλοφορίας του νέου. Οι άδειες κυκλοφορίας των µηχανηµάτων που αφορούν 

τον αποχιονισµό θα αναγράφουν τα στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν αυτά ως 

αποχιονιστικά.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, ορίζεται σε (έξι) 6 µήνες. Ως 

εναρκτήρια ηµέρα της σύµβασης θεωρείται η ηµέρα που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό 

συµφωνητικό. 

 

ΑΡΘΡΟ  5° : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

• Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρείται ηµερολόγιο καθηµερινά µε 

ευθύνη του αναδόχου περιέρχεται στο Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων των 

συµβάσεων υπηρεσιών  αργότερο έως την µεθεπόµενη από την ηµέρα στην οποία 

αναφέρεται. Στο ηµερολόγιο καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις 
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καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα καθώς και τις 

ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών αποχιονισµού ή αλατοδιανοµής. 

• Το ηµερολόγιο υπογράφεται από τους ανά τµήµα υπευθύνους αποχιονισµού όπως αυτοί 

θα οριστούν και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων.   

• Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης των 

µηχανηµάτων. 

• Το ηµερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των µηχανηµάτων αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών. 
• Η επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί έχοντας υπόψη τα ηµερολόγια θα συντάσσει 

το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ  6°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
6.1.1 Η παρούσα σύµβαση παροχής υπηρεσιών χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 

041. 

6.1.2 Ο ανάδοχος για την πληρωµή του θα συντάσσει πιστοποίηση εργασιών η οποία θα 

βασίζεται στις ώρες απασχόλησης των σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 

προϋπολογισµούς της υπηρεσίας. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από σχετικά 

έγγραφα που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των µηχανηµάτων. Η πιστοποίηση θα 

συνοδεύεται από τα σχετικά τιµολόγια . 

Η πληρωµή του οικονοµικού ανταλλάγµατος παροχής υπηρεσιών θα γίνεται σε 

ΕURO και οι πιστοποιήσεις υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για παροχή 

υπηρεσιών, οι οποίες ανέρχονται σε οκτώ τοις εκατό (8%) του καθαρού ποσού της 

αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του 

Ν.2198/1994.    

6.2.1 Αυξοµειώσεις εργασιών. 

Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριµένης δαπάνης για την εκτέλεση της 

σύµβασης, όπως αυτή διαµορφώνεται µε την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, 

µε την επιφύλαξη των διαλαµβανοµένων στη  ∆ιακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7° : ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

Η διεύθυνση εκτέλεσης της σύµβασης θα γίνεται από  έναν συντονιστή που θα ορίσει ο 

ανάδοχος σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΣΥ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  8°:  ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

10.1 Κατά την διάρκεια αποχιονισµού  και στη  περίπτωση ακινητοποίησης οποιουδήποτε   

µηχανήµατος (των σχετικών άρθρων του τιµολογίου της υπηρεσίας (ΤΥ)), λόγω 

βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζηµίωση (ωριαία υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τα  

σχετικά άρθρα του Τ.Υ.) 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. 

10.2 Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα παραπάνω, θα επιβάλλεται σε βάρος του 

αναδόχου, κατόπιν Απόφασης της ∆/νουσας Υπηρεσίας, ποινική ρήτρα ίση µε την αξία 
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της εκάστοτε εργασίας για το χρονικό διάστηµα από τη βλάβη (ακινητοποίηση ή 

αδυναµία πλήρους λειτουργίας) του µηχανήµατος µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της 

βλάβης, πέραν της µη καταβολής του ποσού το οποίο θα καταβαλλόταν στον Ανάδοχο 

στην περίπτωση κατά την οποία δεν είχε σταµατήσει η λειτουργία του µηχανήµατος. Η 

σχετική δαπάνη θα εκπίπτει από την πρώτη πιστοποίηση του Αναδόχου, που θα 

συνταχθεί µετά τη σχετική απόφαση.     

10.3 Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί  

µέρους εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δηµοπράτησης. Σε περίπτωση που  

διαπιστωθεί αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, µε ευθύνη 

του, θα  καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα 

και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την παρούσα σύµβαση.   

10.4 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 (άρθρο 34 του Π.∆ 118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 9°:  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του Τµήµατος 

Συγκοινωνιακών Έργων τόσο για έδρα των µηχανηµάτων όσο και για την κίνηση 

των µηχανηµάτων του. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει ένα Συντονιστή για το σύνολο της σύµβασης. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του 

συντονιστή (αριθµός σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύπου (ΦΑΞ). Ο 

συγκεκριµένος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας µε 

την υπηρεσία.   

• Η έναρξη και το πέρας των εργασιών αποχιονισµού θα γίνεται µε γραπτή ή 

προφορική εντολή του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των µηχανηµάτων, τα µηχανήµατα, και 

ο συντονιστής, θα βρίσκονται το αργότερο σε 30 λεπτά της ώρας στην έδρα 

αποχιονισµού, µετά από σχετική εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι χειριστές των αποχιονιστικών 

µηχανηµάτων θα πρέπει να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι 

αριθµοί των οποίων θα έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία, έγκαιρα, µε µέριµνα 

του Αναδόχου (σε παράρτηµα του σχεδίου αποχιονισµού). Ο συντονιστής, οι 

χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να 

συνεργάζονται µε τους υπεύθυνους αποχιονισµού υπαλλήλους του Τµήµατος 

Συγκοινωνιακών Έργων, 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 (επιβολή ρητρών, σχετ. άρθρο 8 της παρούσης), αλλά και κάθε 

άλλου υπαλλήλου του αναδόχου απασχολουµένου στην εκτέλεση της εν λόγω 

σύµβασης για σχετικούς µε τους προαναφερθέντες λόγους. 

• Το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων διατηρεί  το δικαίωµα,  δια των εκπροσώπων του 

(Προϊσταµένου, Αναπληρωτή του, Υπεύθυνων αποχιονισµού κ.λ.π.), να 
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πραγµατοποιήσει ασκήσεις ετοιµότητας, χωρίς  αποζηµίωση, για να διαπιστώσει την 

ετοιµότητα των µηχανηµάτων και του προσωπικού του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια 

της άσκησης ετοιµότητας εάν διαπιστωθεί βλάβη ή απουσία µηχανηµάτων θα ισχύουν 

τα παραπάνω στο άρθρο 8 της παρούσης. 

• ∆εν οφείλεται στον Ανάδοχο καµία αποζηµίωση για οποιοδήποτε ποσοστό της 

σύµβασης που πιθανόν να µην εκτελεστεί εάν αυτό είναι αποτέλεσµα ευνοϊκών 

καιρικών συνθηκών. 

• Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε την εκτίµηση της, να χρησιµοποιεί τα 

µηχανήµατα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών  για τον αποχιονισµό 

όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο, γεγονός το οποίο οφείλει να αποδέχεται ο 

Ανάδοχος.  

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παράσχει  ένα  (1) κινητά τηλέφωνα µε τη σχετική 

κάλυψη από αυτόν της δαπάνης λειτουργίας τους (λογαριασµούς κινητών κλπ) .  

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις 

και στις εντολές της Υπηρεσίας, η ∆.Τ.Ε της Π.Ε. Γρεβενών δύναται, πέρα από την 

επιβολή των κυρώσεων, να προβαίνει σε αποχιονισµό µε µισθωµένα µηχανήµατα 

στις περιοχές δράσεις που αναφέρονται στη σύµβαση του Αναδόχου για την 

αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών του αποχιονισµού. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε 

υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του, θα  καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες 

κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα.   

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 (άρθρο 34 του Π.∆ 118/2007). 

• Πέραν των προαναφεροµένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, 

επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν 

ατύχηµα ή διακοπή της κυκλοφορίας που µπορεί να προκληθεί από τη µη τήρηση των 

ανωτέρω συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ  10° : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης καθώς και µετά την περαίωση της και 

πάντως πριν από την παραλαβή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από τους 

κάθε φύσης άχρηστα υλικά που προήλθαν από την εκτέλεση της σύµβασης και να προβεί 

στο πλήρη καθαρισµό των χώρων χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ  11° : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩ κ.λ.π. 
 

Γενικά κατά την εκτέλεση της σύµβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα 

αναγκαία µέτρα (απαραίτητα διαγράµµατα, επισηµάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων 

θέσεων κ.α.) µε δικές του δαπάνες  για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζηµιών στα στοιχεία της 

οδού όπως τάπητας κυκλοφορίας, αρµοί γεφυρών-αρµοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία 

ασφαλείας, µάτια γάτας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις παρακείµενες ιδιωτικές κατασκευές 

κλπ., για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 
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Ιδιαίτερα για την προστασία του τάπητα κυκλοφορίας, των µατιών γάτας και των 

αρµοκαλύπτρων, απαιτείται για τις αποχιονιστικές λεπίδες εξοπλισµός παράκαµψης 

εµποδίων (ελαστικός ή µε ελατήρια). 

 

Γενικά, οποιαδήποτε ζηµιά η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον 

οποίο εκτελεί αυτός τη σύµβαση ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη την 

δαπάνη επανορθώσεως της ζηµιάς. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 12°:  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ 
 

Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχηµα 

ή ζηµία στη θέση εκτέλεσης των εργασιών συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή µη λήψη των 

αναγκαίων µέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζοµένους που απασχολεί 

κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα µέτρα 

ασφάλειας για την πρόληψη ατυχηµάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το 

εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό.  

 

Όλα τα µηχανήµατα που θα απασχοληθούν στον αποχιονισµό θα πρέπει να είναι 

ασφαλισµένα, να έχουν πληρωµένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και οι χειριστές να έχουν 

τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.π) και να είναι ασφαλισµένοι στους 

οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο 

ανάδοχος . 

 

 
ΑΡΘΡΟ 13° : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
13.1. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει 

λάβει γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύµβασης και είναι απόλυτα ενήµερος 

των συνθηκών εκτέλεσης αυτής 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 και τα λοιπά 

συµβατικά τεύχη που αποτελούν, µαζί µε αυτή την ΕΣΥ, τη βάση εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

13.2. Ο ορισµός του Συντονιστή από τον  ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο των 

ευθυνών του, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά 

τεύχη. 

13.3 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, στην θέση εκτέλεσης των εργασιών οφειλόµενες σε αµέλεια ή 

µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«………………………………………………………………………….» 
(Χρηµατοδότηση από το έργο: ……………. της ……………. 

 
Στην ………………. σήµερα, την .... του µηνός ……..……. του έτους …….  ηµέρα ………., µε 
βάση την απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής ………………………………… , µε αριθµό 
……………/………............., αφ' ενός ο ………………………………(Εργοδότης) και αφ' ετέρου ο 
…………………………………………………… που καλείται εφεξής «Ανάδοχος» και που 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον …………………………. .... (ονοµατεπώνυµο) µε αναπληρωτή του 
τον ……………………… ... (ονοµατεπώνυµο)  δυνάµει της υπ’ αριθµ. 
.................................................  κοινής δήλωσης όλων των µελών της ένωσης  και της υπ’ αριθµ. 
…………./………. - ……. - …….  Συµβολαιογραφικής πράξης του Συµβολαιογράφου ………….. 
(Πόλη) …………., κ. ..................  (ονοµατεπώνυµο) ……………….  
 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 

ΑΡΘΡΟ 1° : Αντικείµενο της σύµβασης 

Με το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό και µε βάση την απόφαση ………./………. της  Οικονοµικής 
Επιτροπής, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει την εκτέλεση της 
σύµβασης παροχής υπηρεσιών για την 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….µε τους όρους των συµβατικών τευχών που αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, όπως αναφέρονται στην  ∆ιακήρυξη του οικείου διαγωνισµού και εγκρίθηκαν µε 
την Απόφαση ………………. της Οικονοµικής Επιτροπής .  
 
Το αντικείµενο της σύµβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στην Τεχνική Περιγραφή και την  
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων που αποτελούν παραρτήµατα της διακήρυξης. 
 
APΘPO 2° : Συµβατικά Τεύχη 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 της οικείας ∆ιακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα : 
1. Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 
 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη 
σειρά ισχύος. 

ΑΡΘΡΟ 3° : Προθεσµίες 

Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Ε’ της οικείας ∆ιακήρυξης ορίζεται σε 6 ΜΗΝΕΣ από την 
ηµεροµηνία που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό συµφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 4° : Εκπρόσωπος – Έδρα  του Αναδόχου 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάµει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του 
διαγωνισµού, που προσαρτάται στην παρούσα σύµβαση, ορίζεται ο ……………………… 
(ονοµατεπώνυµο), κάτοικος …………………… οδός ……………… αρ. ………….. Τ.Κ. 
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…………….., τηλέφωνο ………… FAX ……………… και αναπληρωτής αυτού ο ………………
 (ονοµατεπώνυµο), κάτοικος ………………………. οδός ………………. αρ. …………….. Τ.Κ. 
…………….. τηλέφωνο ………………………. FAX ………………………. 

Ως έδρα του Αναδόχου δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι: οδός …………………. αρ. 
……………….. Τ.Κ. ………………. Πόλη ………………  

ΑΡΘΡΟ 5° : Αµοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωµής 

Συµβατική αµοιβή του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο 1.2.3 του παραρτήµατος 
Ε’  της οικείας ∆ιακήρυξης αποτελεί το ποσό της Οικονοµικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν 
περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή στην προκείµενη 
περίπτωση, σύµφωνα µε την οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού (Απόφαση υπ’ αριθµ. ……………), ανέρχεται στο ποσό 
των ………………………………………………………. (ολογράφως το ποσό µε κεφαλαία γράµµατα) 
………………....  ΕΥΡΩ ……….... (Αριθµητικώς) ….....€,  χωρίς Φ.Π.Α..  

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονοµικές 
επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λ.π., αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού και σύµφωνα µε το άρθρο 8 του 
παραρτήµατος Ε’ της οικείας ∆ιακήρυξης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης (κοινές υπέρ όλων των κοινοπρακτούντων µελών) και συνολικού 
ποσού ………………………………………………….. (ολογράφως το  ποσό µε  κεφαλαία  γράµµατα)  
ΕΥΡΩ  …………………… .. (αριθµητικώς)  € . 

1. ............................................... / ...............  / ...  - ...  - ........  ύψους ………………… € 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες  

Σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του Π∆ 60/2007, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
δύναται να αναθέσει στον ανάδοχο της σύµβασης µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση, παρόµοιες 
υπηρεσίες µε αυτές που περιγράφονται σ’ αυτή εφόσον επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες που 
επιβάλλουν την εκτέλεση συµπληρωµατικών υπηρεσιών πέραν  των προϋπολογισθέντων. Το 
συνολικό ποσό των συµπληρωµατικών υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού 
της αρχικής σύµβασης του εκάστοτε αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8° : Ακροτελεύτιο Άρθρο 

Τα συµβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συµφωνητικού φυλάσσονται 
στο Αρχείο Συµβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόµενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται µε το 
ιδιωτικό συµφωνητικό στον Ανάδοχο. 

Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό που αποτελείται από (……) σελίδες, αναγνώσθηκε και 
υπογράφηκε εις τετραπλούν  από τα συµβαλλόµενα µέρη και παρέλαβαν από ένα ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 
και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
 

1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
 
Κατάστηµα………………………… 
 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ –τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
 
ΕΥΡΩ……………………………. 
 
Προς: Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για 
ΕΥΡΩ………………………………… 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …….………………… (και 
ολογράφως)………………………….………………………………………………… υπέρ της 
Εταιρείας …………………………….………………………….………………………………………, 
οδός…………………..……………., αριθµός……………,ΤΚ…………………...(ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών(1) ………………………….,(2) 
…………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης 
προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας – Έδρα για την παροχή υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015 - 2016 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………… ∆ιακήρυξη σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 
 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την………………………………………………….. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των  εγγυητικών µας  επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 
 
Κατάστηµα………………………… 
 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ –τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
 
ΕΥΡΩ……………………………. 
 
Προς: Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  υπ’  αριθµόν  ……………………..  για 
ΕΥΡΩ………………………………… 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ ……..……… (και ολογράφως) ……………………......………………..στο 
οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της Εταιρείας 
……………………………………………………………………, οδός …………………..……………., 
αριθµός ………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 
………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της µε αριθµό ………… 
σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015 - 2016 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»  
(αριθµός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. 
αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά 
ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 
 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της 
σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των  εγγυητικών µας  επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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