ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

/ 2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο1:Αντικείµενο εργασιών.
Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν εργασίες για την συντήρηση και τον καθαρισμό
του χωμάτινου οδικού δικτύου του Δήμου καθώς και ο καθαρισμός μικρών αγροτικών οδών, από
την προεξέχουσα των ορίων των ιδιοκτησιών βλάστηση, η οποία παρεμποδίζει την ασφαλή
κυκλοφορία των οχημάτων. Πιο αναλυτικά θα συντηρηθούν οι οδοί στον ορεινό όγκο στα
Κανάκια, στην Διμιγκέλα , στον Πυλό, στην Ανω Ηλιακτή, στην Φανερωμένη, στο Ντούνι, στο
Σατερλί, και επιπλέον σε σημεία που θα υποδείξει η Πυροσβεστική ή άλλη Υπηρεσία. Η
συντήρηση θα υλοποιηθεί με διαμορφωτήρα γαιών. Ο καθαρισμός θα υλοποιηθεί με φορτωτή
για τις πέτρες και τα χώματα και με μικροφορτωτή με περιστροφικό δίσκο (κλαδοφάγο) για φυτά
και κλαδιά που εξέχουν στον δρόμο και εμποδίζουν την διέλευση των πυροσβεστικών και άλλων
οχημάτων.
Επισημαίνεται ότι καμία επέμβαση δεν θα υλοποιηθεί σε Δημόσιες Δασικές Εκτάσεις.
Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισμό µε σφραγισμένες
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών.
Άρθρο2: Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν σύµφωνα µε τις
παρακάτω διατάξεις:

Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως
σήµερα ισχύει (ΦΕΚ114/τ.Α΄/2006).

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α’/2010).

Το Π.∆80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
(ΦΕΚ145/τ.Α’/05-08-2016)
 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107/09.05.2013 τεύχοςΑ-)
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων4046/2012,4093/2012 και
4127/2013».
Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός
κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του Ν.4270/2014(Φ.Ε.Κ.143Α/2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».

Του Ν.2690/1999«Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει.

Του Π.∆.28/2015(Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δηµόσια

έγγραφα και στοιχεία».

Της µε αρ.Π12380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και δικτύων»
Άρθρο3: Δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής ικανότητας
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη, που λαμβάνει
µέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, µαζί µε την προσφορά του επί ποινή
αποκλεισμού τα εξής:

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν.4412/2016(Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών,
σύμφωνα µε την υπ’αριθµ.158/2016 απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚΒ’369816-11-2016), το οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη.
Οδηγίες για τη συμπλήρωσή της μπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 15
Της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αρ.πρωτ.5797/25-11-2016(Α∆Α:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων επικουρικά ο ∆ήµος έχει αναρτήσει στο
www.salamina.gr και συγκεκριμένα στα πεδία > Χρήσιμοι Σύνδεσμοι > Ανακοινώσεις
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας > Τίτλος διαγωνισμού, συνηµµένο το
σχετικό αρχείο σε επεξεργάσιμή μορφή (τύπου word).
Oι πληροφορίες που ορίζονται στα µέρη ΙΙ και ΙΙΙ δεν πρέπει να παρέχονται για
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νοµικού προσώπου
από τον νόμιμο εκπρόσωπο),φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών
ημερών πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλονται παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικός φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία
έχουν τη µορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία
Εταιρείες ή ενώσεις 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.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ,στην οποία θα
αναφέρεται αναλυτικός πίνακας των ιδιόκτητων ή μισθωμένων οχημάτων (σε είδος, τύπο και
ποσότητα)που διαθέτει καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και ασφαλειών
των οχημάτων που θα απασχολήσουν στο συγκεκριμένο έργο.
 Υπεύθυνη δήλωση µε το γνήσιο της υπογραφής µε την οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους
όρους της διακήρυξης και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι
σύμφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και όλα τα αναφερόµενα της υπ’αριθµ 28/2018 µελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι τα δέχεται ανεπιφύλακτα.
Η µη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς.
Άρθρο4:Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
Η ανάθεση των εργασιών αυτών θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών.
Άρθρο5:Στοιχεία προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις

προς εκτέλεση εργασίες .Προσφορά που

περιλαμβάνει µέρος των εργασιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η τιµή προσφοράς θα είναι σε ευρώ και πρέπει να είναι σαφής και ορισµένη. Η τιµή της προσφοράς
θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το σύνολο της προσφοράς, θα
πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως και αριθμητικά αναλυτικά χωρίς ΦΠΑ και µετά µε το
άθροισµα του ΦΠΑ 24%
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Στις τιμές
περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά
την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει το ∆ήµο
Σαλαμίνας.
Άρθρο6:Ειδικές προδιαγραφές των παρεχόμενων εργασιών
Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εργασιών προσδιορίζονται επακριβώς
στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.
Αρθρο7:Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εργασίας
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% της συµβατικής αξίας της
εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα
µε το άρθρο72 του Ν.4412/2016.
Αρθρο8: Παραλαβή των εργασιών
Η παραλαβή των εργασιών ενεργείται από αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις, ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να
προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.
Αρθρο9:Πληρωµή εργασιών
Η πληρωμή µπορεί να γίνεται τμηματικά ανάλογα µε την πρόοδο της παράδοσης των εργασιών και
µετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών που απαιτούνται για την έκδοση του
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής.
Οι τιµές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση.
Αρθρο10:Ποινικές ρήτρες
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία
µπορείνα επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα µε τα άρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 220
τουΝ.4412/2016.
Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα µε το άρθρο 203 και 204
τουΝ.4412/2016.
Κατά την εκτέλεση ∆ημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:
α)οι διατάξεις Ν.4412/2016
β)οι όροι της σύμβασης και της µελέτης και
γ)συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα µε το άρθρο 129 του Ν.4412/2016
Αρθρο11:Συµβατική προθεσµία
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα
έτος.
Αρθρο12:Φόροι–τέλη–κρατήσεις
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις
ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 12 /04 /2019
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Σ.

Σαλαμίνα 11 /04 /2019
O Συντάξας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
Τοπ/φος – Μηχ/κός ΠΕ6

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Πολ/κός – Μηχ/κός ΤΕ

