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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δεσκάτη, 14/01/2022

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 151

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123-104
FAX: 24623 51146-105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και
αντιμετώπισης παγετού, για την χειμερινή περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 στο
Δημοτικό Οδικό Δίκτυο, εντός της πόλης της Δεσκάτης, των Τοπικών Κοινοτήτων
και των Οικισμών καθώς και την εξασφάλιση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές
μονάδες του Δήμου Δεσκάτης.
Το

υπάρχoν

ανθρώπινο

δυναμικό

καθώς

και

ο

υπάρχων

στόλος

μηχανημάτων του Δήμου δεν επαρκεί για τον άμεσο και ταυτόχρονο αποχιονισμό
του Καλλικρατικού Δήμου.
Ο

αποχιονισμός

περιλαμβάνει

εργασίες

αποχιονισμού,

ελκυσμού

ακινητοποιημένων οχημάτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία επί του Δημοτικού
δικτύου, και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων που προκύπτουν στo παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις
και τον παγετό, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά
τεύχη.
Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν οφείλεται καμία
αποζημίωση. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής.
Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας
κυκλοφορίας, η άδεια χειρισμού και η νόμιμη κυκλοφορία τους.
Υπεύθυνοι για την

νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο

οι κάτοχοι των

μηχανημάτων. Σε περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος ο ιδιοκτήτης
του

μισθωμένου

μηχανήματος

θεωρείται

αποκλειστικά

υπεύθυνος

και

δεν
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δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος προς
τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την αποκλειστική ευθύνη.
Η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες
αποχιονισμού και η αποζημίωση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με το τιμολόγιο και
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Σημειώνουμε, ότι ο
προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, λόγω πρακτικής αδυναμίας πρόβλεψης του
πραγματικού χρόνου χρησιμοποίησης του κάθε μηχανήματος, και ως εκ τούτου οι
ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού μπορεί να αυξομειωθούν, χωρίς
διαφοροποίηση των τιμών του τιμολογίου και του συνολικού προϋπολογιζόμενου
ποσού της μελέτης .

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Τα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η
επέμβαση τους, κατά την διάρκεια του αποχιονισμού, σε ολόκληρο τον Δήμο.
Συγκεκριμένα:
Τα μηχανήματα θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του αποχιονισμού σε
ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Δεσκάτης. Συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α
1

2
3

ΕΙΔΟΣ Μ.Ε.

Διαμορφωτής Γαιών (γκρέιντερ) ισχύος από 140 ΗΡ και
άνω
Εκσκαφέας-Φορτωτής Τροχοφόρος (τσαπάκι)
Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Ε.
1
1
2

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Τα μηχανήματα θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του αποχιονισμού σε
ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Δεσκάτης.
Συγκεκριμένα:
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ΩΡΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Α/Α

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1

ΚΑΛΥΒΙ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΛΑΗ –
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ

2

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΕΛΟΒΟΠΑΛΙΟΓΚΟΡΤΣΙΑ

3

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Από 140 ΗΡ και άνω)

1

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

1
30
15

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Α/Α

1

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ

59

ΩΡΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(Από 140 ΗΡ και άνω)

1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

1. Συρματόσχοινα ρυμούλκησης.
2. Περιστρεφόμενο φάρο.
3. Καλή κατάσταση ελαστικών.
4. Προβολείς εργασίας (εμπρός - πίσω).
5. Θερμαινόμενα φίλτρα πετρελαίου ή άλλο μέσο αποφυγής ψύξης του πετρελαίου
6. Γιλέκο ασφαλείας φωσφορούχο.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ή ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

1. Περιστρεφόμενος φάρος
2. Καλή κατάσταση ελαστικών.
3. Προβολείς εργασίας (εμπρός - πίσω).
4. Θερμαινόμενα φίλτρα πετρελαίου ή άλλο μέσο αποφυγής ψύξης του πετρελαίου.
5. Γιλέκο ασφαλείας φωσφορούχο.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

50
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1. Αλατοδιανομέας
2. Περιστρεφόμενος φάρος
3. Καλή κατάσταση ελαστικών.
4. Προβολείς εργασίας (εμπρός - πίσω).
5. Θερμαινόμενα φίλτρα πετρελαίου ή άλλο μέσο αποφυγής ψύξης του πετρελαίου.
6. Γιλέκο ασφαλείας φωσφορούχο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργασία αποχιονισμού με
Διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ)
ισχύος από 140Ηp και άνω

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΩΡΕΣ
59

46
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Α

2

Εργασία αποχιονισμού με
γεωργικό ελκυστήρα

ΔΑΠΑΝΗ

2.714,00
2.714,00
651,36
3.365,36

ΩΡΕΣ
45

30
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Β
3.365,36+1.674,00=

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

1.350,00
1.350,00
324,00
1.674,00
5.039,36

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

Εργασία αποχιονισμού με
Διαμορφωτή γαιών
(γκρέιντερ) ισχύος από
140Ηp και άνω

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΩΡΕΣ
50

46
2.300,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

2.300,00
552,00
2.852,00
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Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύουν.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 107 του Ν. 4497/17 παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Για προσφορές αξίας άνω των 2.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υ.Δ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του
Ν.4605/2019. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία
έκδοσης έως τριών (3) μηνών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφοράς .
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
που να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (Ι.Κ.Α. –Ο.Α.Ε.Ε.) για κάθε νόμιμη χρήση εκτός
είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που να είναι σε ισχύ
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
(άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016)- με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30)
εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
ε. εκτύπωση της καρτέλας του μητρώου της επιχείρησης από το taxisnet με
ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς.
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
του

νομικού

προσώπου

(καταστατικό-γενικό

πιστοποιητικό

ΓΕΜΗ-ΓΕΜΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς -άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ζ. άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος
η. άδεια χειριστή
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θ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μηχανήματος με ισχύ τουλάχιστον μέχρι
30/04/2022.
Β. Για προσφορές αξίας έως 2.500,00€, μη συμπεριλαμβανoμένου Φ.Π.Α.:
α. εκτύπωση της καρτέλας του μητρώου της επιχείρησης από το taxisnet με
ημερομηνία έκδοσης έως 30 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
β. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
του

νομικού

προσώπου

(καταστατικό-γενικό

πιστοποιητικό

ΓΕΜΗ-ΓΕΜΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς -άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
γ. άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος
δ. άδεια χειριστή
ε. ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μηχανήματος με ισχύ τουλάχιστον μέχρι
30/04/2022.
Οι προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά, θα πρέπει, έως την Πέμπτη
20/01/2022 και ώρα 15:00 μ.μ., να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών στο
Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης ή να αποσταλούν στα e-mail:
dimosdes@otenet.gr και
kyratsokeram@yahoo.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ.
24623 51123 -104 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Κορδίλας Κ. Δημήτριος

