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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ.
1.199.638,00 € (με το ΦΠΑ)
ΣΑΕΠ 541

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Κατά την έννοια της παρ. 2, περίπτωση δ του άρθρου 2 του
ΠΔ 60/2007

(Περιγράφεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)
Ημερομηνία
Ημερομηνία
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
δημοσίευσης
Αποστολής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
στο
στην
Φ.Ε.Κ.
ΕΕΕΚ
ΝΑΙ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

11-07-2016

15-07-2016

CPV : 90620000-9 “Υπηρεσίες εκχιονισμού”

ΚΟΖΑΝΗ, 07-07-2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 - 2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ.” .
1.199.638,00 € (με το ΦΠΑ)
ΣΑΕΠ 541

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
προκηρύσσει
ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου
για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο αντικειμένου :
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 - 2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ.
προεκτιμώμενης αμοιβής 1.199.638,00 € (με το Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 4155/2013 , Π.Δ. 60/2007, το Π.Δ 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 Διακηρύξεων Δημοσίων 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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
4. To Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-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 Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
7. To Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α') "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες διατάξεις".
8. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
9. To
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 « Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεωνΕναρμόνιση 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 Δεκεμβρίου 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 πράξεν των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ 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.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-122010.
16. Το Π.Δ. 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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ.150Α΄/10-7-2007).
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17. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ΕΚ/296-2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»
18. Η ΥΠΑΣΥΔ υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.09) «Τροποποίηση
της 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.08 υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 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 σύνολου 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 Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
21. Την Απόφαση 703/16/26-04-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, για την έγκριση δαπάνης για-- την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού
περιόδου 2016-2017.
22. Την Απόφαση 1155/28-06-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, για καθορισμό των όρων δημοπράτησης, τα παραρτήματα της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό , σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016 2017, 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την αποστολή της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης
αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΚ είναι η 11-07-2016 Ημερομηνία αποστολής της
περίληψης στο ΦΕΚ είναι η 13-07-2016 , στον ελληνικό τύπο και τα επιμελητήρια είναι
η 18-07-2016 .
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24 - 08 - 2016
10:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30 - 08 -2016
10:00 π.μ.
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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 υπηρεσίας, είναι η Διεύθυνση
Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει την έδρα της
στην Κοζάνη στο κτήριο διοίκησης Π.Δ.Μ. Διεύθυνση Δημοκρατίας 27.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2461052678, 2461052707
Αρμόδιος Υπάλληλος:
Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ-Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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 Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’.
4. Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Παροχή Υπηρεσίας έχει ενδεικτικό – προεκτιμούμενο προϋπολογισμό: 1.199.638,00 € (με
το ΦΠΑ).
Στον προϋπολογισμό αυτό περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%).
Επισημαίνεται, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, η
δυνατότητα της αναθέτουσας Αρχής να αναθέσει στον ανάδοχο ή στους αναδόχους της
αρχικής σύμβασης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, παρόμοιες
υπηρεσίες με αυτές που δημοπρατήθηκαν όταν παραστεί η ανάγκη 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
εκάστοτε αναδόχου.
Η παροχή των υπηρεσιών αποχιονισμού θα γίνεται με τη χρήση μηχανημάτων κατάλληλων
για εργασίες αποχιονισμού και επιμερίζεται σε επτά (7) τμήματα όπως παρακάτω
αναλύονται:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α
1
2
3
4
5
6
7

Εκτιμώμενος
Προϋπολογισμός
(χωρίς Φ.Π.Α)

Τμήμα

ΤΜΗΜΑ Ι : Κοζάνη
ΤΜΗΜΑ Πτολεμαΐδα
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Φλώρινα- Ανταρτικό
ΤΜΗΜΑ ΙV Κορομηλιά
ΤΜΗΜΑ V Πεντάλοφος- Τσοτύλι
ΤΜΗΜΑ VΙ Σέρβια
ΤΜΗΜΑ VΙΙ Γρεβενά
Σύνολο

242.200,00
71.400,00
259.000,00
108.400,00
135.500,00
79.600,00
71.350,00
967.450,00
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Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή για
ένα ή περισσότερα τμήματα όπως αυτά αναλύονται παραπάνω.
5.
α.
β.

γ.
δ.
ε.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
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.
Αλλοδαποί που προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα
μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε
κατηγορίες παροχής 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., οι οποίοι 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.
Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα με τα προσόντα των παραπάνω εδαφίων (α) και
(β).
Συνεταιρισμοί με τα προσόντα των παραπάνω εδαφίων (α) και (β).
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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.2

Δωροδοκία, 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.
Σελίδα
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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

Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τα μέλη
που εκπροσωπούν την επιχείρηση, αλλά και για το ίδιο το φυσικό πρόσωπο) 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

Δεν 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.

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 σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 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
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.


Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
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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 Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

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.

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α’
Β’
Γ’
Δ’
Ε’
ΣΤ’
Ζ’
Η’
Θ΄

8. Προθεσμίες Διαγωνισμού – Διοικητικές προσφυγές
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών
συμπληρωματικές 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
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του Π.Δ. 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 22-08-2016,
αυτές παρέχονται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ήτοι έως 24 -08 - 2016 .
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 πάροχος υπηρεσιών, 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 Δ.Δ.Σ και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http :
www.pdm.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός αποβεί άγονος για κάποιες έδρες και
ενδεχομένως η Υπηρεσία προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, θα ισχύσουν τα ίδια τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού, εκτός των όρων του διαγωνισμού για τους οποίους θα εγκριθούν
οι νέοι όροι διαδικασίας με διαπραγμάτευση.

Κοζάνη , 07 - 07 - 2016
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
Πίνακας Τμημάτων - Μηχανημάτων
Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού
και
αλατοδιανομέα

Φορτωτής
ή
Φορτωτής
Εκσκαφέας

Κοζάνη

οκτώ (8)

ένα (1)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Πτολεμαΐδα

τρία (3)

ένα (1)

3
3.1
3.2

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Φλώρινα
Ανταρτικό

τέσσερα (4)
τρία (3)

4

ΤΜΗΜΑ ΙV
Κορομηλιά

α/α

1

2

Τμήματα

Ελκυστήρας

Αποχιονιστικό
μηχάνημα
Φρέζα
χιονιού

Διαμορφωτής
γαιών
(γκρέϊντερ)

δύο (2)

ένα (1)

δύο (2)

ένα (1)
ένα (1)

ένας (1)

ένα (1)

ένας (1)

τέσσερα (4)

ένας (1)

ένας (1)

ένας (1)
ένας (1)

ΤΜΗΜΑ Ι

ένας (1)

5
5.1
5.2

ΤΜΗΜΑ V
Πεντάλοφος
Τσοτύλι

τρία (3)
ένα (1)

6

ΤΜΗΜΑ VΙ
Σέρβια

δύο (2)

ένας (1)

ένας (1)

ένας (1)

ΤΜΗΜΑ VΙΙ
Γρεβενά

τρία (3)

ένας (1)

ένας (1)

ένας (1)

Τριάντα ένα
(31)

Εννέα (9)

Έξι (6)

7

Μερικό σύνολο
μηχανημάτων
ανά κατηγορία
μηχανήματος

ένας (1)

Δύο (2)
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Το Εθνικό Οδικό Δίκτυο ( Ε.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
που καλύπτει κάθε τμήμα είναι:
ΤΜΗΜΑ Ι - ΚΟΖΑΝΗ
 Βόρεια έξοδος Κοζάνης - Κόμβος Κοίλων – Κόμβος Ανατολικού
 Κόμβος ΤΕΙ – Βατερό
 Κόμβος Κοίλων – Κόμβος Δρεπάνου
 Έξοδος Κοζάνης για Θεσ/νίκη – Δρέπανο – Πολύμυλος – Όρια με Π.Ε. Ημαθίας
 Κόμβος Ρωμανέλη – Κόμβος Τσελίκα
 Έξοδος Κοζάνης για Λάρισα – Αεροδρόμιο – Βαθύλακος – Σέρβια
 Έξοδος Κοζάνης για Ιωάννινα – Βατερό – Δ/ση Σιάτιστας – Νεάπολη
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
 Κόμβος Ανατολικού – Δ/ση Φιλώτα – Κόμβος Παραβεγορίτιδας – Όρια με Π.Ε. Πέλλας
 Κόμβος Παραβεγορίτιδας – Αμύνταιο (Α/Κ για Καστοριά και Νυμφαίο)
 Κόμβος Ανατολικού – Κόμβος Μαυροδενδρίου (αλληλοεπικάλυψη με Κοζάνη)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΦΛΩΡΙΝΑ
 Αμύνταιο (Α/Κ για Καστοριά και Νυμφαίο) - Κόμβος Βεύης
 Κόμβος Βεύης – Νέο Τμήμα προς Φλώρινα – Φλώρινα
 Κόμβος Βεύης – Δ/ση Μελίτης – Φλώρινα
 Φλώρινα – Τελωνείο Νίκης
ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
 Φλώρινα – Χιονοδρομικό Βίγλας
 Χιονοδρομικό Βίγλας – Πισοδέρι – Δ/ση Πρεσπών – Δ/ση Κρυσταλλοπηγής
 Δ/ση Κρυσταλλοπηγής – Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής (αλληλοεπικάλυψη με Κορομηλιά)
ΤΜΗΜΑ ΙV – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
 Δ/ση Κορομηλιάς – Δ/ση Κορέστεια - Δ/ση Κρυσταλλοπηγής
 Δ/ση Κρυσταλλοπηγής – Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής
 Καστοριά – Δισπηλιό – Τελωνείο Καστοριάς – Άργος Ορεστικό

Σελίδα
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 Τελωνείο Καστοριάς – Δ/ση Βογατσικού - Νεάπολη
ΤΜΗΜΑ V
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
 Πεντάλοφος – Τσοτύλι – Νεάπολη
 Πεντάλοφος - Δ/ση για Δοτσικό (Γρεβενά) – Επταχώρι – Όρια με Π.Ε. Ιωαννίνων
 Δ/ση για Δοτσικό (Γρεβενά) – Καλύβια Ντέτσιου – Δοτσικό
ΤΣΟΤΥΛΙ
 Τσοτύλι – Πεντάλοφος (αλληλοεπικάλυψη με Πεντάλοφο)
 Τσοτύλι – Νεάπολη - Δ/ση Βογατσικού – Δισπηλιό - Καστοριά (αλληλοεπικάλυψη με
Κορομηλιά)
 Νεάπολη – Δ/ση Σιάτιστας (αλληλοεπικάλυψη με Κοζάνη)

ΤΜΗΜΑ VΙ - ΣΕΡΒΙΑ
 Βαθύλακος – Σέρβια (αλληλοεπικάλυψη με Κοζάνη)
 Σέρβια – Όρια με Π.Ε. Λάρισας

ΤΜΗΜΑ VΙΙ - ΓΡΕΒΕΝΑ
 Γρεβενά – Μυρσίνα - Δ/ση Μπάρας
 Γρεβενά – Άγιοι Θεόδωροι - Όρια με Π.Ε. Τρικάλων
Η αναλυτική περιγραφή των τμημάτων και ο καθορισμός των οδών του Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, των οποίων ο αποχιονισμός και η αντιμετώπιση παγετού ανήκει στην
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας), εμφανίζονται στην Απόφαση με
αριθμ. 104320/4397/28-12-2012 του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας.

Σελίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
TMHMA I - KOZANH
A/A

Έδρα

Είδος Μηχανήματος

Αριθμός
Τιμολογίου

Μονάδα
Μέτρησης

Α-1

Ώρα

1.920,00

90,00

172.800,00

Α-2

Ώρα

80,00

110,00

8.800,00

Ποσότητα

Αξία

Μερική
Δαπάνη

1

Κοζάνη

2

Κοζάνη

Εργασία αποχιονιστικού
μηχανήματος με
αλατοδιανομέα.
Εργασία αποχιονιστικού
μηχανήματος με φρέζα.

3

Κοζάνη

Εργασία Διαμορφωτή Γαιών .

Α-3

Ώρα

140,00

80,00

11.200,00

4

Κοζάνη

Α-4

Ώρα

160,00

80,00

12.800,00

5

Κοζάνη

Α-5

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

6

Κοζάνη

Α-6

Τεμάχιο

8,00

3.000,00

24.000,00

7

Κοζάνη

Α-7

Τεμάχιο

1,00

3.600,00

3.600,00

8

Κοζάνη

Α-8

Τεμάχιο

2,00

1.500,00

3.000,00

9

Κοζάνη

Εργασία ελκυστήρα
Μίσθωση φορτωτή ή φορτωτή
- εκσκαφέας
Αποζημίωση ετοιμότητας
διάθεσης Αποχιονιστικού
Μηχανήματος με
Αλατοδιανομέα και Λεπίδα
Αποζημίωση ετοιμότητας
διάθεσης Αποχιονιστικού
Μηχανήματος με φρέζα
Αποζημίωση ετοιμότητας
διάθεσης Διαμορφωτή Γαιών
Αποζημίωση ετοιμότητας
διάθεσης ελκυστήρα

Α-9

Τεμάχιο

2,00

1.500,00

3.000,00

Σύνολο

242.200,00

Φ.Π.Α 24%

58.128,00

Σύνολο

300.328,00

TMHMA II - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
A/A

Αριθμός
Τιμολογίου

Είδος Μηχανήματος

1

Εργασία αποχιονιστικού μηχανήματος με
αλατοδιανομέα

2

Μίσθωση φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέας
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Αποχιονιστικού Μηχανήματος με
Αλατοδιανομέα και Λεπίδα

3

Α-1
Α-5

Μονάδα
Μέτρησης

Ώρα

Ποσότητα

Αξία

Μερική
Δαπάνη

660,00

90,00

59.400,00

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

Τεμάχιο

3,00

3.000,00

9.000,00

Α-6

Σύνολο

71.400,00

Φ.Π.Α 24%

17.136,00

Σύνολο

88.536,00

Σελίδα

13

TMHMA IIΙ - ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
A/A

Είδος Μηχανήματος

Αριθμός
Τιμολογίου

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Αξία

Μερική
Δαπάνη

1

Εργασία αποχιονιστικού μηχανήματος με
αλατοδιανομέα. (Φλώρινα)

Α-1

Ώρα

1.040,00

90,00

93.600,00

2

Εργασία αποχιονιστικού μηχανήματος με
αλατοδιανομέα. (Ανταρτικό)

Α-1

Ώρα

1.200,00

90,00

108.000,00

3

Εργασία αποχιονιστικού μηχανήματος με
φρέζα. (Φλώρινα)

Α-2

Ώρα

100,00

110,00

11.000,00

4

Εργασία Διαμορφωτή Γαιών (Φλώρινα)

Α-3

Ώρα

100,00

80,00

8.000,00

5

Εργασία ελκυστήρα (Φλώρινα)

Α-4

Ώρα

60,00

80,00

4.800,00

6

Μίσθωση φορτωτή ή φορτωτή εκσκαφέας (Φλώρινα)

Α-5

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

7

Μίσθωση φορτωτή ή φορτωτή εκσκαφέας (Ανταρτικό)

Α-5

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

Α-6

Τεμάχιο

4,00

3.000,00

12.000,00

Α-6

Τεμάχιο

3,00

3.000,00

9.000,00

Α-7

Τεμάχιο

1,00

3.600,00

3.600,00

10

Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Αποχιονιστικού Μηχανήματος με
Αλατοδιανομέα και Λεπίδα (Φλώρινα)
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Αποχιονιστικού Μηχανήματος με
Αλατοδιανομέα και Λεπίδα (Ανταρτικό)
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Αποχιονιστικού Μηχανήματος με φρέζα
(Φλώρινα)

11

Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Διαμορφωτή Γαιών (Φλώρινα)

Α-8

Τεμάχιο

1,00

1.500,00

1.500,00

12

Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
ελκυστήρα (Φλώρινα)

Α-9

Τεμάχιο

1,00

1.500,00

1.500,00
259.000,00
62.160,00
321.160,00

8
9

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Σύνολο

1

TMHMA IV - ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
Αριθμός
Μονάδα
Είδος Μηχανήματος
Τιμολογίου Μέτρησης
Εργασία αποχιονιστικού μηχανήματος με
αλατοδιανομέα.
Α-1
Ώρα

2

Εργασία Διαμορφωτή Γαιών .

Α-3

3

Εργασία ελκυστήρα

4

Μίσθωση φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέας
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Αποχιονιστικού Μηχανήματος με
Αλατοδιανομέα και Λεπίδα
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Διαμορφωτή Γαιών
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
ελκυστήρα

A/A

5
6
7

Ποσότητα

Αξία

Μερική
Δαπάνη

880,00

90,00

79.200,00

Ώρα

70,00

80,00

5.600,00

Α-4

Ώρα

70,00

80,00

5.600,00

Α-5

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

Α-6

Τεμάχιο

4,00

3.000,00

12.000,00

Α-8

Τεμάχιο

1,00

1.500,00

1.500,00

Α-9

Τεμάχιο

1,00

1.500,00

1.500,00

Σύνολο

108.400,00
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Φ.Π.Α 24%

26.016,00

Σύνολο

134.416,00

TMHMA V - ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΤΣΟΤΥΛΙ
A/A

Είδος Μηχανήματος

Αριθμός
Τιμολογίου

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Αξία

Μερική
Δαπάνη

1

Εργασία αποχιονιστικού μηχανήματος με
αλατοδιανομέα. (Πεντάλοφος)

Α-1

Ώρα

900,00

90,00

81.000,00

2

Εργασία αποχιονιστικού μηχανήματος με
αλατοδιανομέα. (Τσοτύλι)

Α-1

Ώρα

300,00

90,00

27.000,00

Α-3

Ώρα

100,00

80,00

8.000,00

Α-5

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

Α-5

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

Α-6

Τεμάχιο

3,00

3.000,00

9.000,00

3
4

Εργασία Διαμορφωτή Γαιών .
(Πεντάλοφος)
Μίσθωση φορτωτή ή φορτωτή εκσκαφέας. (Πεντάλοφος)

6

Μίσθωση φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέας
(Τσοτύλι)
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Αποχιονιστικού Μηχανήματος με
Αλατοδιανομέα και Λεπίδα (Πεντάλοφος)

7

Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Αποχιονιστικού Μηχανήματος με
Αλατοδιανομέα και Λεπίδα (Τσοτύλι)

Α-6

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

8

Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Διαμορφωτή Γαιών (Πεντάλοφος)

Α-8

Τεμάχιο

1,00

1.500,00

Σύνολο

1.500,00
135.500,00

Φ.Π.Α 24%
Σύνολο

32.520,00
168.020,00

5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TMHMA VΙ - ΣΕΡΒΙΑ
A/A

Είδος Μηχανήματος

Αριθμός
Τιμολογίου

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Αξία

Μερική
Δαπάνη

1

Εργασία αποχιονιστικού μηχανήματος με
αλατοδιανομέα.

Α-1

Ώρα

600,00

90,00

54.000,00

2

Εργασία Διαμορφωτή Γαιών .

Α-3

Ώρα

80,00

80,00

6.400,00

3

Εργασία ελκυστήρα

Α-4

Ώρα

90,00

80,00

7.200,00

4

Μίσθωση φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέας
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Αποχιονιστικού Μηχανήματος με
Αλατοδιανομέα και Λεπίδα

Α-5

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

Α-6

Τεμάχιο

2,00

3.000,00

6.000,00

Α-8

Τεμάχιο

1,00

1.500,00

1.500,00

Α-9

Τεμάχιο

1,00

1.500,00

1.500,00

5
6
7

Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Διαμορφωτή Γαιών
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
ελκυστήρα
Σύνολο

79.600,00

Φ.Π.Α 24%

19.104,00

Σύνολο

98.704,00
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TMHMA VΙΙ - ΓΡΕΒΕΝΑ
A/A

Είδος Μηχανήματος

Αριθμός
Τιμολογίου

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Μερική
Δαπάνη

Αξία

1

Εργασία αποχιονιστικού μηχανήματος με
αλατοδιανομέα.

Α-1

Ώρα

515,00

90,00

46.350,00

2

Εργασία Διαμορφωτή Γαιών .

Α-3

Ώρα

55,00

80,00

4.400,00

3

Εργασία ελκυστήρα

Α-4

Ώρα

70,00

80,00

5.600,00

4

Μίσθωση φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέα
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Αποχιονιστικού Μηχανήματος με
Αλατοδιανομέα και Λεπίδα

Α-5

Τεμάχιο

1,00

3.000,00

3.000,00

Α-6

Τεμάχιο

3,00

3.000,00

9.000,00

Α-8

Τεμάχιο

1,00

1.500,00

1.500,00

Α-9

Τεμάχιο

1,00

1.500,00

1.500,00

5
6
7

Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
Διαμορφωτή Γαιών
Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης
ελκυστήρα
Σύνολο

71.350,00

Φ.Π.Α 24%

17.124,00

Σύνολο

88.474,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη χειμερινή περίοδο προκειμένου να διατηρηθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία στο Εθνικό
Οδικό Δίκτυο και να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της
Περιφέρειας, παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
-

αποχιονισμού, ώστε να διατηρηθεί η βατότητα των εθνικών οδών σε ικανοποιητικό
για την εποχή επίπεδο,

-

δράσεις 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
εθνικού δικτύου

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα:
-

με το σχέδιο αποχιονισμού που θα καταρτισθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων (έδρας), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίσθωσης,

-

τις εντολές του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων (έδρας), υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την βατότητα του Εθνικού
Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ που θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης
-

τους όρους που αναφέρονται στη προκήρυξη και στα παραρτήματα της.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Τα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα σε επτά τμήματα 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 Περιφέρεια.
Συγκεκριμένα ορίζονται τα εξής τμήματα - έδρες:

Σελίδα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

α/α

Τμήμα/
Μηχανημάτων

1

ΤΜΗΜΑ Ι
Κοζάνη

2

3
3.1
3.2
4

Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού
και
αλατοδιανομέα

Φορτωτής ή
Φορτωτής
Εκσκαφέας

Διαμορφωτής
γαιών
(γκρέϊντερ)

Μερικό σύνολο
μηχανημάτων
ανά τμήμα /
έδρα
δεκατέσσερα
(14)

οκτώ (8)

ένα (1)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Πτολεμαΐδα

τρία (3)

ένα (1)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Φλώρινα
Ανταρτικό

τέσσερα (4)
τρία (3)

ένα (1)
ένα (1)

ΤΜΗΜΑ ΙV
Κορομηλιά

Ελκυστήρας

Αποχιονιστικό
μηχάνημα
Φρέζα χιονιού

τέσσερα (4)

ένας (1)

τρία (3)
ένα (1)

ένας (1)
ένας (1)

δύο (2)

Ένα (1)

δεκατέσσερα
(14)

δύο (2)

τέσσερα (4)
τέσσερα (4)

ένας (1)

ένα (1)

δώδεκα (12)
Οκτώ (8)
τέσσερα (4)

ένας (1)

ένας (1)

επτά (7)
επτά (7)

ένας (1)

5.1

ΤΜΗΜΑ V
Πεντάλοφος

5.2

Τσοτύλι

6

ΤΜΗΜΑ VΙ
Σέρβια

δύο (2)

ένας (1)

ένας (1)

ένας (1)

πέντε (5)
πέντε (5)

ΤΜΗΜΑ VΙΙ
Γρεβενά

τρία (3)

ένας (1)

ένας (1)

ένας (1)

Έξι (6)
Έξι (6)

Τριάντα ένα
(31)

Εννέα (9)

Έξι (6)

5

7

Μερικό σύνολο
μηχανημάτων
ανά κατηγορία
μηχανήματος

επτά (7)
Πέντε (5)
δύο (2)

ένας (1)

Δύο (2)

Πενήντα πέντε
(55)

Επτά (7)

Οι εργασίες εκτελούνται με τα εξής μηχανήματα :






Αποχιονιστικά μηχανήματα με Λεπίδα και Αλατοδιανομέα
Φορτωτές ή εκσκαφείς-φορτωτές
Φρέζες χιονιού (εκτοξευτήρας)
Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ)
Ελκυστήρες

:
:
:
:
:

τριάντα ένα (31)
εννέα (9)
δύο (2)
επτά (7)
έξι (6)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά , οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των παραπάνω
μηχανημάτων που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών αποχιονισμού
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Δ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
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Τα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας
Μακεδονίας, που καλύπτει κάθε τμήμα είναι τα παρακάτω:

Δυτικής

ΤΜΗΜΑ Ι - ΚΟΖΑΝΗ
 Βόρεια έξοδος Κοζάνης - Κόμβος Κοίλων – Κόμβος Ανατολικού
 Κόμβος ΤΕΙ – Βατερό
 Κόμβος Κοίλων – Κόμβος Δρεπάνου
 Έξοδος Κοζάνης για Θεσ/νίκη – Δρέπανο – Πολύμυλος – Όρια με Π.Ε. Ημαθίας
 Κόμβος Ρωμανέλη – Κόμβος Τσελίκα
 Έξοδος Κοζάνης για Λάρισα – Αεροδρόμιο – Βαθύλακος – Σέρβια
 Έξοδος Κοζάνης για Ιωάννινα – Βατερό – Δ/ση Σιάτιστας – Νεάπολη
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
 Κόμβος Ανατολικού – Δ/ση Φιλώτα – Κόμβος Παραβεγορίτιδας – Όρια με Π.Ε. Πέλλας
 Κόμβος Παραβεγορίτιδας – Αμύνταιο (Α/Κ για Καστοριά και Νυμφαίο)
 Κόμβος Ανατολικού – Κόμβος Μαυροδενδρίου (αλληλοεπικάλυψη με Κοζάνη)
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΦΛΩΡΙΝΑ
 Αμύνταιο (Α/Κ για Καστοριά και Νυμφαίο) - Κόμβος Βεύης
 Κόμβος Βεύης – Νέο Τμήμα προς Φλώρινα – Φλώρινα
 Κόμβος Βεύης – Δ/ση Μελίτης – Φλώρινα
 Φλώρινα – Τελωνείο Νίκης
ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
 Φλώρινα – Χιονοδρομικό Βίγλας
 Χιονοδρομικό Βίγλας – Πισοδέρι – Δ/ση Πρεσπών – Δ/ση Κρυσταλλοπηγής
 Δ/ση Κρυσταλλοπηγής – Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής (αλληλοεπικάλυψη με Κορομηλιά)
ΤΜΗΜΑ ΙV – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
 Δ/ση Κορομηλιάς – Δ/ση Κορέστεια - Δ/ση Κρυσταλλοπηγής
 Δ/ση Κρυσταλλοπηγής – Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής
 Καστοριά – Δισπηλιό – Τελωνείο Καστοριάς – Άργος Ορεστικό
 Τελωνείο Καστοριάς – Δ/ση Βογατσικού - Νεάπολη
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ΤΜΗΜΑ V
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
 Πεντάλοφος – Τσοτύλι – Νεάπολη
 Πεντάλοφος - Δ/ση για Δοτσικό (Γρεβενά) – Επταχώρι – Όρια με Π.Ε. Ιωαννίνων
 Δ/ση για Δοτσικό (Γρεβενά) – Καλύβια Ντέτσιου – Δοτσικό
ΤΣΟΤΥΛΙ
 Τσοτύλι – Πεντάλοφος (αλληλοεπικάλυψη με Πεντάλοφο)
 Τσοτύλι – Νεάπολη - Δ/ση Βογατσικού – Δισπηλιό - Καστοριά (αλληλοεπικάλυψη με
Κορομηλιά)
 Νεάπολη – Δ/ση Σιάτιστας (αλληλοεπικάλυψη με Κοζάνη)

ΤΜΗΜΑ VΙ - ΣΕΡΒΙΑ
 Βαθύλακος – Σέρβια (αλληλοεπικάλυψη με Κοζάνη)
 Σέρβια – Όρια με Π.Ε. Λάρισας

ΤΜΗΜΑ VΙΙ - ΓΡΕΒΕΝΑ
 Γρεβενά – Μυρσίνα - Δ/ση Μπάρας
 Γρεβενά – Άγιοι Θεόδωροι - Όρια με Π.Ε. Τρικάλων

Η αναλυτική περιγραφή των τμημάτων και ο καθορισμός των οδών του Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, των οποίων ο αποχιονισμός και η αντιμετώπιση παγετού ανήκει στην
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας), εμφανίζονται στην Απόφαση με αριθμ.
104320/4397/28-12-2012 του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ


Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προσφορά στο σύνολο
των τμημάτων ή σε οποιοδήποτε τμήμα της επιλογής του. Σε περίπτωση
προσφοράς ενδιαφερόμενου για περισσότερα του ενός τμήματα, αυτή πρέπ ει να
προβλέπει μηχανήματα διαφορετικά σε κάθε τμήμα επί ποινή αποκλεισμού, όπως
αυτά περιγράφονται και προβλέπονται στον Πίνακα τμημάτων και μηχανημάτων.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ














Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα μηχανήματα ενός τμήματος
του παραπάνω πίνακα, δεν επαρκούν για τον αποχιονισμό της περιοχής ευθύνης
τους, τότε ο Ανάδοχος άλλου τμήματος
υποχρεούται να το ενισχύσει με
μηχανήματα που θα μεταφέρει, μετά από εντολή των Υπευθύνων Αποχιονισμού
Ο Ανάδοχος του κάθε τμήματος 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, στις θέσεις όπου θα διατίθε ται
φορτωτής (του άρθρου 4 του Τιμολογίου) σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα
εδρών.
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 ανταποκριθε ί
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 Δ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΗ) ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως αποχιονιστικό στην άδεια Μηχανήματος Έργου.
2. Έτος κατασκευής οχήματος, αλατοδιανομέα και λεπίδας αποχιονισμού μεγαλύτερο ή ίσο του
1990.
3. Η ιπποδύναμη του κινητήρα του οχήματος να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 250 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 για τα έτη 2016 και 2017 .
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια (π.χ Χωρητικότητα αλατιέρας, μήκος και
ύψος λεπίδας κ.λ.π). Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου για τα έτη 2016 και
2017, θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΦΡΕΖΑ

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 1980. Έτος κατασκευής φρέζας
μεγαλύτερο ή ίσο του 1980 .
3. Η ιπποδύναμη του κινητήρα του οχήματος να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 100 ίππους (ΗΡ)
4. Η ιπποδύναμη του ξεχωριστού κινητήρα της φρέζας να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 300
ίππους (ΗΡ).
5. Το εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος να φέρει περιστρεφόμενη φρέζα αποχιονισμού,
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πλάτους μεγαλύτερου ή ίσου με 2,40 μέτρα.
6. Εξοφλημένα τέλη χρήσης περιόδου για τα έτη 2016 και 2017 .
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια . Για την εξόφληση των τελών χρήσης
περιόδου για τα έτη 2016 και 2017, θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά
πληρωμής.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ
1. Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως Διαμορφωτής 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 1980.
4. Εξοφλημένα τέλη χρήσης περιόδου για τα έτη 2016 και 2017.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης
περιόδου για τα έτη 2016 και 2017, θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά
πληρωμής.

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
1.
2.
3.
4.

Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως Ελκυστήρας στην άδεια κυκλοφορίας.
Η ιπποδύναμη του κινητήρα του οχήματος να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 120 ίππους (ΗΡ).
Έτος κατασκευής ελκυστήρα μεγαλύτερο ή ίσο του 1995.
Να είναι διαξονικοί χωρίς καρότσα, με δύο κινητήριους άξονες.
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5. Να φέρουν επί του αμαξώματός μηχανισμό ελκυσμού “εργάτη” με συρματόσχοινο
αναλόγου διαμετρήματος για τη ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων μέχρι 42 τόνων

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 για τα έτη 2016 και 2017, θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά
πληρωμής.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ή ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ή ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ
1. Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως Φορτωτής ή Φορτωτής - Εκσκαφέας 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 1985.
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 για τα έτη 2016 και 2017, θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά
πληρωμής.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ,
στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07 .
1.2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 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 «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική
προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 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.Δ. 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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Διαγωνισμού 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 του τμήματος
ή των τμημάτων στα οποία θα υποβάλει προσφορά, ήτοι:
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A/A Τμήματα
1 ΤΜΗΜΑ Ι : Κοζάνη
2 ΤΜΗΜΑ Πτολεμαΐδα
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Φλώρινα3 Ανταρτικό
4 ΤΜΗΜΑ ΙV Κορομηλιά
ΤΜΗΜΑ V Πεντάλοφος5 Τσοτύλι
6 ΤΜΗΜΑ VΙ Σέρβια
7 ΤΜΗΜΑ VΙΙ Γρεβενά
Σύνολο

Αξία χωρίς
ΦΠΑ
242.200,00
71.400,00
259.000,00
108.400,00
135.500,00

Ποσό Εγγύησης
4.844,00
1.428,00
5.180,00
2.168,00

79.600,00
71.350,00

2.710,00
1.592,00
1.427,00

967.450,00

19.349,00

b) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
1. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 ,
παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 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.
 ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας με τελεσίδικη απόφαση,
σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης.
2. Δεν 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. Δεν 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. Δεν 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. Δεν 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.
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7.

8.

9.
10.
11.

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.
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.
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 εγκατάστασήςτους,
ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που
ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους ,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .
Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
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.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.

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 Δ.Σ. και ο Διευθύνων 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 καθέ μέλος που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία .
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c) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ’ του Π.Δ. 118/07, εφόσον
οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό
τους.
d) Tα 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 Διευθύνων 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
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.
Επισημάνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκρουσθούν 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 «Δικαιολογητικά 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.
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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
προσφέροντα για κάθε μηχάνημα που δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του, στην
οποία θα δηλώνονται :
Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του μηχανήματος (Αρ. κυκλοφορίας, είδος, κ.λ.π) και ότι ο
ιδιοκτήτης έχει αποδεχθεί έναντι του την μίσθωση – παραχώρηση του μηχανήματός του
για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος δύναται να παράσχει τη συγκεκριμένη μίσθωση σε
περισσότερα του ενός διαγωνιζόμενα σχήματα.
c) Τα τεχνικά στοιχεία
(Άδειες Μηχανημάτων, λοιπές πληροφορίες που
απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές) για το εκάστοτε μηχάνημα. Οι
διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τα στοιχεία αυτά στον (υπό) φάκελο
«Δικαιολογητικά 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.
d) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986 από τον
προσφέροντα, του οποίου η προσφορά περιλαμβάνει περισσότερα του ενός
τμήματα, στην οποία θα δηλώνεται :
Ότι η προσφορά του προβλέπει μηχανήματα διαφορετικά σε κάθε διακριτό τμήμα
αποχιονισμού της παρούσας διακύρηξης
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.

Σελίδα

29

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 αναγράφονται οι επιμέρους τιμές, που προσφέρει ο εκάστοτε
ενδιαφερόμενος ανά τμήμα, όπως ορίζεται κατωτέρω :
Τιμές
Οι επιμέρους τιμές ανά τμήμα 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 ανά τμήμα σε ΕΥΡΩ όπως αυτό αναλύεται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
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.ΔΗ.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
ανά τμήμα χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα της οικονομικής
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη , επίσης δεν θα
πρέπει να ξεπερνιέται και η επί μέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη για κάθε ένα από τα
άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού του εκάστοτε τμήματος 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,
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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 Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3, αρθ.
4 του Ν.4013/2011, Εγκύκλιος 29, Δ17α/302///Φ.Ν. 463/03.11.2012/ΑΔΑ 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 Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Διευκρινίσεις 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 αποκηρυχθείσας υπηρεσίας ή για
οποιοδήποτε τμήμα αυτής. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του
τμήματος για το οποίο υποβλήθηκαν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες..
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις
05 -09 -2016 και ώρα 10:00 πμ., 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . Οι ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστηνα 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 «Δικαιολογητικά 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.
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 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
«Δικαιολογητικά
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.
4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Δικαιολογητικά 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
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2. Πιστοποιητικά έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης- ειδοποίησης (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) αρμόδιας
Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- Δεν 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
- Δεν 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,
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 Δημοσίου 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.
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2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
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
Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- Δεν 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
- Δεν 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 ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
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 Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε.
και IKE τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο 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) .
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•

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 Διοικητικού 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 ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 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
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
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. 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.Δ 118/07 και από την οποία να
προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
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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 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά 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 Δικαιολογητικών
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.
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
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.
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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.Δ. 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 Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου 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 ΠΔ
118/07.

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 του Π.Δ. 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’/31-32011 ) και της Υπουργικής απόφασης << περί ηλεκτρονικού παραβόλου >> ΠΟΛ 1163/3-72013 ( 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 Διαγωνιζόμενοι 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 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(ΖΕΠ Κοζάνης, ΤΚ: 50 100, Κοζάνη). Παράλληλα με την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά
εκτελεστών πράξεων της Διοίκησης, υφίσταται η δυνατότητα άσκησης ενστάσεων κατά των
μη εκτελεστών πράξεων όπως πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο
15 του Π.Δ 118/2007.
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8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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 Δημοσίων 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.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 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 συγκατέχοντος
για τα παρακάτω ποσά ανάλογα με το τμήμα που προσφέρεται ως ακολούθως :
A/A
1
2
3
4
5
6
7

Τμήματα

ΤΜΗΜΑ Ι : Κοζάνη
ΤΜΗΜΑ Πτολεμαΐδα
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Φλώρινα- Ανταρτικό
ΤΜΗΜΑ ΙV Κορομηλιά
ΤΜΗΜΑ V Πεντάλοφος- Τσοτύλι
ΤΜΗΜΑ VΙ Σέρβια
ΤΜΗΜΑ VΙΙ Γρεβενά
Σύνολο

Ποσό
Εγγύησης
4.844,00
1.428,00
5.180,00
2.168,00
2.710,00
1.592,00
1.427,00
19.349,00

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 Διακήρυξη.

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 συμβατικής αξίας του εκάστοτε τμήματος 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.
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 .
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.
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

8.1.5

8.1.6

8.1.7

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
υπογραφείσας σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών είναι δυνατό κατά την
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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.

8.2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας αποχιονισμού ορίζεται σε πέντε 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. Δεν
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 ΠΔΜ .
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 Διακήρυξη.
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
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τους μετά την περαίωση της σύμβασης και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό
αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.1.2.α Οι δαπάνες μεταφοράς του εναπομείναντος αλατιού, από τις έδρες αποχιονισμού (
σταθμούς ) στις αποθήκες των εργοταξίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) /
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
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,
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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.

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 περιλαμβάνεται το κονδύλιο για ΦΠΑ
(24%).
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 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ
ΛΕΠΙΔΑ 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
εθνικό δίκτυο αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ., 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 του παρόχου υπηρεσιών της έδρας, μετά
από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της
Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση Αστυνομικών Διευθύνσεων κ.α.) στις έδρες αποχιονισμού,
το αργότερο σε 30 λεπτά μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας για άμεση έναρξη εργασίας
αποχιονισμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τις έδρες αποχιονισμού 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.
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(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).
ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ Α-2:

(Ολογράφως) :

ΕΝΕΝΗΝΤΑ

(Αριθμητικά) :

90,00

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 εθνικό δίκτυο,
αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ, σύμφωνα με το σχέδιο αποχιονισμο ύ και την
τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από το τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων, 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 του παρόχου υπηρεσιών της έδρας, μετά
από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της
Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση Αστυνομικών Διευθύνσεων κ.α.) στις έδρες αποχιονισμού,
το αργότερο σε 30 λεπτά μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας για άμεση έναρξη εργασίας
αποχιονισμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τις έδρες αποχιονισμού 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
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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):

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ

(Αριθμητικά) :

110,00

ΑΡΘΡΟ Α-3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ 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 εθνικό δίκτυο αρμοδιότητας της
Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ., 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 του παρόχου υπηρεσιών της έδρας, μετά
από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της
Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση Αστυνομικών Διευθύνσεων κ.α.) στις έδρες αποχιονισμού,
το αργότερο σε 30 λεπτά μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας για άμεση έναρξη εργασίας
αποχιονισμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τις έδρες αποχιονισμού 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
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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): ΟΓΔΟΝΤΑ
(Αριθμητικά): 80,00

ΑΡΘΡΟ Α-4: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ)
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 εργασιών
ελκυσμού, στα οδικά τμήματα που ορίζονται στο οδικό εθνικό δίκτυο αρμοδιότητας της
Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ., 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 του παρόχου υπηρεσιών της έδρας, μετά
από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της
Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση Αστυνομικών Διευθύνσεων κ.α.) στις έδρες αποχιονισμού,
το αργότερο σε 30 λεπτά μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας για άμεση έναρξη εργασίας
ελκυσμού και περατώνεται με την αποχώρηση αυτών από τις έδρες αποχιονισμού μετά από
την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ελκυσμού.
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
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εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων
δημοπράτησης.
(Τιμή για 1 ώρα εργασίας ελκυστήρα

(τρακτερ) , περιλαμβανομένων όλων των δαπανών

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

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ
(Αριθμητικά): 80,00

ΑΡΘΡΟ Α-5: ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ Ή ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήματος
Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα
παρακάτω:
Για τη μίσθωση κατάλληλου φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέα που θα φορτώνει το αλάτι
από τους χώρους αποθήκευσης αυτού στους αλατοδιανομείς, για την εκτέλεση της
σύμβασης του αποχιονισμού, θα συντηρεί (αναμοχλεύει) το αλάτι και θα το τακτοποιεί
στους χώρους αποθήκευσης κατά την εκφόρτωση του.
Την απασχόληση του φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέα και του χειριστού για την φόρτωση
αλατιού στα αποχιονιστικά μηχανήματα με αλατοδιανομέα και λεπίδα οποιαδήποτε μέρα και
ώρα, 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
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 απασχόληση καθ΄όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, φορτωτή ή φορτωτή
- εκσκαφέα, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την
πλήρως τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

Τρεις Χιλιάδες

(Αριθμητικά):

3.000,00
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Άρθρο

Α-6:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ
Για την Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης αποχιονιστικού μηχανήματος με αλατοδιανομέα και
λεπίδα, το μηχάνημα και ο χειριστής πρέπει να βρίσκονται στις έδρες αποχιονισμού το αργότερο
σε 30 λεπτά, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας για άμεση έναρξη εργασίας αποχιονισμού.
Η αποζημίωση θα δίδεται τμηματικά σύμφωνα με το 6 άρθρο της ΕΣΥ.
Τιμή ανά διαθέσιμο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί για τον αποχιονισμό
ΕΥΡΩ

Άρθρο

Α-7:

(Ολογράφως):

Τρεις Χιλιάδες

(Αριθμητικά):

3.000,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΡΕΖΑ
Για την Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης αποχιονιστικού μηχανήματος με Φρέζα. Το μηχάνημα
και ο χειριστής πρέπει να βρίσκονται στις έδρες αποχιονισμού το αργότερο σε 30 λεπτά μετά από
σχετική εντολή της Υπηρεσίας για άμεση έναρξη εργασίας αποχιονισμού. Η αποζημίωση θα
δίδεται τμηματικά σύμφωνα με το 6 άρθρο της ΕΣΥ.
Τιμή ανά διαθέσιμο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί για τον αποχιονισμό
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ

(Αριθμητικά):

3.600,00

Άρθρο Α-8: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ
Για την Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης διαμορφωτή γαιών. Το μηχάνημα και ο χειριστής
πρέπει να βρίσκονται στις έδρες αποχιονισμού το αργότερο σε 30 λεπτά μετά από σχετική
εντολή της Υπηρεσίας για άμεση έναρξη εργασίας αποχιονισμού. Η αποζημίωση θα δίδεται
τμηματικά σύμφωνα με το 6 άρθρο της ΕΣΥ.
Τιμή ανά διαθέσιμο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί για τον αποχιονισμό
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθμητικά):

1.500,00
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Άρθρο Α-9 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Για την Αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης ελκυστήρα. Το μηχάνημα και ο χειριστής πρέπει να
βρίσκονται στις έδρες αποχιονισμού το αργότερο σε 30 λεπτά μετά από σχετική εντολή της
Υπηρεσίας για άμεση έναρξη εργασίας αποχιονισμού. Η αποζημίωση θα δίδεται τμηματικά
σύμφωνα με το 6 άρθρο της ΕΣΥ.
Τιμή ανά διαθέσιμο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί για τον αποχιονισμό
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθμητικά):

1.500,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
ΕΙΔΙΚΗ 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 2016-2017 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΜ στην
επικράτειας της Δυτικής Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ
2°:
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΛΗΣ

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.Δ 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.Δ 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.Δ 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 3°: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
3.1 Τα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα στα τμήματα που αναφέρονται στην Τεχνική
Περιγραφή, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η επέμβαση τους, κατά την
διάρκεια του αποχιονισμού, στην επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα θα ορίζονται οι εξής έδρες:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

α/α

Τμήμα/
Έδρα
Μηχανημάτων

1

ΤΜΗΜΑ Ι

2

3
3.1
3.2
4

Αποχιονιστικό
μηχάνημα με
λεπίδα
αποχιονισμού και
αλατοδιανομέα

Φορτωτής ή
Φορτωτής
Εκσκαφέας

Ελκυστήρας

Αποχιονιστικό
μηχάνημα
Φρέζα χιονιού

Διαμορφωτής
γαιών
(γκρέϊντερ)

Μερικό σύνολο
μηχανημάτων ανά
τμήμα /
έδρα
δεκατέσσερα
(14)

Κοζάνη

οκτώ (8)

ένα (1)

δύο (2)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Πτολεμαΐδα

τρία (3)

ένα (1)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Φλώρινα
Ανταρτικό

τέσσερα (4)
τρία (3)

ένα (1)
ένα (1)

ένας (1)

ΤΜΗΜΑ ΙV
Κορομηλιά

τέσσερα (4)

ένας (1)

ένας (1)

ένας (1)
ένας (1)

Ένα (1)

δύο (2)

δεκατέσσερα (14)
τέσσερα (4)
τέσσερα (4)

ένα (1)

ένας (1)

ένας (1)

δώδεκα (12)
Οκτώ (8)
τέσσερα (4)
επτά (7)
επτά (7)

5.1

ΤΜΗΜΑ V
Πεντάλοφος

5.2

Τσοτύλι

τρία (3)
ένα (1)

6

ΤΜΗΜΑ VΙ
Σέρβια

δύο (2)

ένας (1)

ένας (1)

ένας (1)

πέντε (5)
πέντε (5)

ΤΜΗΜΑ VΙΙ
Γρεβενά

τρία (3)

ένας (1)

ένας (1)

ένας (1)

Έξι (6)
Έξι (6)

Τριάντα ένα (31)

Εννέα (9)

έξι (6)

5

7

Μερικό σύνολο
μηχανημάτων ανά
κατηγορία
μηχανήματος

Οι






ένας (1)

Δύο (2)

εργασίες εκτελούνται με τα εξής μηχανήματα :
Αποχιονιστικά μηχανήματα με Λεπίδα και Αλατοδιανομέα
Φορτωτές ή εκσκαφείς-φορτωτές
Φρέζες χιονιού (εκτοξευτήρας)
Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ)
Ελκυστήρες

Επτά (7)

:
:
:
:
:

επτά (7)
Πέντε (5)
δύο (2)

Πενήντα πέντε
(55)

τριάντα ένα (31)
εννέα (9)
δύο (2)
επτά (7)
έξι (6)

3.2 Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, με Απόφασή του ορίζει επιτροπή ελέγχου
μηχανημάτων, η οποία εξουσιοδοτείται για τον έλεγχο όλων των μηχανημάτων που
διατίθενται με την παρούσα σύμβαση, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από τον Ανάδοχο στα
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τμήματα - έδρες που αναφέρονται έως το πέρας της σύμβασης, σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα μηχανημάτων.
Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής.
Εάν κάποιο μηχάνημα, μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν διατεθεί καθόλου στην
αντίστοιχη έδρα ή διατεθεί αλλά δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και
ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη συμμόρφωση του μηχανήματος ή αντικατάστασή του,
μετά από έλεγχο της επιτροπής ελέγχου μηχανημάτων και τη ρητή - έγγραφη εντολή
που δόθηκε στον ανάδοχο από το Τ.Σ.Ε.(έδρας), θα επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική
ρήτρα ίση με το άθροισμα:
α) της συνολικής αξίας της αποζημίωσης ετοιμότητας διάθεσης του συγκεκριμένου
μηχανήματος ( κατά την προσφορά) και
β) της αξίας των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος οι
οποίες υπολογίζονται ως το γινόμενο των: 1) του ποσοστού ( αριθμός μηχανημάτων
εφαρμογής της ρήτρας επί του συνόλου των μηχανημάτων της έδρας που παρέχουν την
ίδια υπηρεσία) με 2) το σύνολο των υλοποιηθεισών ωρών λειτουργίας κατά το πέρας
της σύμβασης, από όλα τα μηχανήματα της έδρας ( ομοειδούς εργασίας) και 3) της
τιμής μονάδος / ώρα του μηχανήματος κατά την προσφορά.
Εάν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος
του έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύματος, αυτό μπορεί να γίνει, μετά την υποβολή
σχετικής αίτησης προς το Τ.Σ.Ε.αναφερόμενης στους λόγους και η οποία θα συνοδεύεται
από την άδεια κυκλοφορίας του νέου μηχανήματος, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό
μίσθωσης(εάν πρόκειται για μη ιδιόκτητο μηχάνημα), μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι:
α) το νέο μηχάνημα πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού μηχανήματος και είναι
ισοδύναμό του
β) το συγκεκριμένο μηχάνημα θα απασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο στον αποχιονισμό
του Εθνικού Οδικού Δικτύου του Τ.Σ.Ε.(έδρας) της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, έως το
πέρας της σύμβασης
γ) θα υπόκειται στον έλεγχο της επιτροπής ελέγχου μηχανημάτων, όπως το αρχικό
μηχάνημα που αντικαθιστά και
δ) δεν είναι μισθωμένο σε άλλο πάροχο υπηρεσιών αποχιονισμού ή σε άλλη υπηρεσία,
που εκτελει αποχιονισμό κατά την ίδια χειμερινή περίοδο.
Οι άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων που αφορούν τον αποχιονισμό θα
αναγράφουν τα στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν αυτά ως αποχιονιστικά.

Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός αποβεί άγονος, η
παρ. 3.2. του τρέχοντος άρθρου θα ισχύσει και σε περίπτωση διαγωνισμού με διαδικασία
διαπραγμάτευσης κατά την οποία θα ισχύσουν τα ίδια τεύχη του παρόντος διαγωνισμού,
εκτός των όρων του για τους οποίους θα εγκριθούν οι νέοι όροι διαδικασίας με
διαπραγμάτευση.
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ΑΡΘΡΟ 4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε (πέντε) 5 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 καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα καθώς και τις
ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών αποχιονισμού ή αλατοδιανομής.
Το ημερολόγιο υπογράφεται από τους υπευθύνους επιφυλακής συντονισμού εργασιών
αποχιονισμού περιόδου 2016 -2017, όπως αυτοί θα οριστούν με σχετική απόφαση
απότον 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 Παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου, που θα
οριστεί έχοντας υπόψη τα ημερολόγια, θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
6.1.1
6.1.2

Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 541
Ο ανάδοχος για την πληρωμή του θα συντάσσει πιστοποίηση εργασιών η οποία θα
βασίζεται στις ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων και της αποζημίωσης αυτών
σύμφωνα με την προσφορά του. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα
που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Η πιστοποίηση θα περιλαμβάνει
το κάθε τμήμα χωριστά για το οποίο έχει δοθεί προσφορά. 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.
6.1.3 Η αποζημίωση ετοιμότητας διάθεσης μηχανημάτων θα δοθεί τμηματικά ως εξής: Μετά
την λήξη του 1ου διμήνου από την έναρξη που θα οριστεί στην σύμβαση, θα εξοφληθεί
το 1/3 της αποζημίωσης, μετά την λήξη του 2ου διμήνου θα εξοφληθεί το επιπλέον 1/3
της αποζημίωσης και με την περάτωση των εργασιών το υπόλοιπο αυτής.
6.2 Αυξομειώσεις εργασιών.
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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 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7° : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η διεύθυνση εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνεται από έναν υπεύθυνο που θα ορίσει ο
ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΣΥ . Εάν αναδειχθεί ίδιος ανάδοχος σε περισσότερα
από ένα τμήματα, ο ανάδοχος θα ορίσει έναν (1) υπεύθυνο ανά τμήμα όπως αυτά
απεικονίζεται στο άρθρο 3 της ΕΣΥ. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει
να ορίσει τους παραπάνω υπευθύνους και τον συντονιστή εάν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1

8.2

8.3

8.4

Κατά την διάρκεια αποχιονισμού και στην 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.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, θα επιβάλλεται σε βάρος του
αναδόχου, κατόπιν Απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ποινική ρήτρα ίση με την
αξία 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.
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.
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.Δ 118/2007).

ΑΡΘΡΟ 9°: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Ο

ανάδοχος

υποχρεούται

να

ακολουθήσει

τις

οδηγίες

του
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Συγκοινωνιακών Έργων τόσο για τα τμήματα - έδρες των μηχανημάτων όσο και
για την κίνηση των μηχανημάτων του.
Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα μηχανήματα μιας έδρας του
πίνακα του άρθρου 3 , δεν επαρκούν για τον αποχιονισμό της περιοχής ευθύνης
τους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενισχύσει την παραπάνω έδρα, με
μηχανήματα που θα μεταφέρει από τις υπόλοιπες έδρες του τμήματος που ανήκουν,
μετά από εντολή του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.
Ο Ανάδοχος (σε περίπτωση που αναλάβει περισσότερα του ενός τμήματα)
υποχρεούται να ορίσει ένα Συντονιστή για το σύνολο της σύμβασης. Επίσης, για το
κάθε τμήμα της σύμβασης όπως ορίζεται στην τεχνική περιγραφή και στο άρθρο 3
της ΕΣΥ για την καλύτερη διεύθυνση της εκτελούμενης σύμβασης, ο ανάδοχος θα
ορίσει ένα υπεύθυνο στον οποίο θα απευθύνονται όλες οι σχετικές με αυ τή
εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία
πλήρη στοιχεία του συντονιστή και των ανά τμήμα υπευθύνων (αριθμούς σταθερού,
κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (ΦΑΞ). Οι συγκεκριμένοι πρέπει να
εξασφαλίζουν 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 του εκάστοτε τμήματος, θα βρίσκονται το αργότερο σε 30 λεπτά της
ώρας στις έδρες αποχιονισμού, μετά από σχετική εντολή της Διευθύνουσας
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 υπεύθυνοι
των τμημάτων και 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
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.
Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ( Τ.Σ.Ε. ) διατηρεί το δικαίωμα, να τοποθετήσει
σε κάθε μηχάνημα απαραίτητο εξοπλισμό (εξαρτήματα με υλικά σύνδεσης επί του
οχήματος, όπως GPS κλπ), για την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου των
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μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Τα πληροφοριακά στοιχεία των εξαρτημάτων
αυτών, κατάλληλα επεξεργασμένα από το Τ.Σ.Ε., θα ληφθούν υπόψιν στην
εξακρίβωση και αποτίμηση στοιχείων που αναγράφονται στο ημερολόγιο του
αναδόχου. Η εγκατάσταση των εξαρτημάτων, η επεξεργασία δεδομένων, η
συντήρηση και η απεγκατάσταση αυτών, βαρύνουν οικονομικά την Περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας. Οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση ή επέμβαση επί των εξαρτημάτων
αυτών, καθώς και στα υλικά εγκατάστασής και σύνδεσης με το μηχάνημα, από τους
χειριστές των παρόχων, βαρύνει οικονομικά, για ενδεχόμενες δαπάνες που θα
προκύψουν, τον πάροχο υπηρεσιών αποχιονισμού
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ( Δ.Τ.Ε. Έδρας ) θα φροντίσει για τη χορήγηση ειδικής
άδειας διέλευσης στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, συνολικής, για όλα τα
μηχανήματα για τα οποία αυτή απαιτείται, εφόσον διατεθούν στις υπηρεσίες της τα
απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για τα εν λόγω οχήματα.
Δεν 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 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας)/Π.Δ.Μ για τον αποχιονισμό
όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο, γεγονός το οποίο οφείλει να αποδέχεται ο
Ανάδοχος.
Ο ανάδοχος του κάθε τμήματος είναι υποχρεωμένος να παράσχει ένα (1) κινητό
τηλέφωνο 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 Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Μ 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.Δ 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 Aνάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από τους κάθε
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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 ΟΔΟΥ-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.
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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
13.1. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
λάβει γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος
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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 καθώς και των υπευθύνων των τμημάτων 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’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ 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
Διακήρυξη 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 Διακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :
1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό
2. Η παρούσα Διακήρυξη 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 Διακήρυξης ορίζεται σε 5 ΜΗΝΕΣ από την
ημερομηνία που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό συμφωνητικού.
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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.
……………..,
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 Διακήρυξης 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 6 ο : Εγγυήσεις
Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού και σύμφωνα με το άρθρο 8 του
παραρτήματος Ε’ της οικείας Διακήρυξης, ο Ανάδοχος κατέθεσε τις ακόλουθες εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης (κοινές υπέρ όλων των κοινοπρακτούντων μελών) και συνολικού
ποσού ………………………………………………….. (ολογράφως το ποσό με κεφαλαία γράμματα) ΕΥΡΩ
…………………… .. (αριθμητικώς) € .
1. ............................................ / .............. / .. - .. - ....... ύψους ………………… €
2. ............................................ / ................. / .. - .. - ....... ύψους ………………… €
ΑΡΘΡΟ 8 ο :

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, η Περιφέρεια Δυτικής
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 7° : Ακροτελεύτιο Άρθρο
Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού φυλάσσονται
στο Αρχείο Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
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Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της
Διευθύνουσας 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 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα…………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ……………

ΕΥΡΩ…………………………….
Προς: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΥΡΩ…………………………………

υπ’

αριθμόν …………………….. για

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 Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα για την παροχή υπηρεσιών
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 - 2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ » σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………………… Διακήρυξη 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
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Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα…………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ……………

ΕΥΡΩ…………………………….
Προς: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΈΔΡΑ

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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ» (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
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 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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