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ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόµενους 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου της 

προµήθειας για τη "Μίσθωση τριών (3) ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ µε λεπίδα και 
αλατιέρα για τον αποχιονισµό και την αντιµετώπιση παγετού του 
τµήµατος Στρυµονικό – Τελωνείο Προµαχώνα του Κάθετου Άξονα Α25 
για τη χειµερινή περίοδο 2011-2012", ποσού 70.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Η Εταιρεία "Εγνατία Οδός Α.Ε." (ΕΟΑΕ) σας προσκαλεί να συµµετάσχετε σε διαγωνισµό 
προµήθειας για την επιλογή προµηθευτή της προµήθειας του θέµατος, προϋπολογισµού 
70.000 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα 
"∆ιαδικασία Προµηθειών" της εταιρείας αυτής. 
 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση 
του παρόντος κειµένου και απεδέχθη τη νοµιµότητά του. 
 
Ο διαγωνισµός διενεργείται, σύµφωνα µε την 689/6/30.09.2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΟΑΕ, από την ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου του Τοµέα Λειτουργίας, 
Εκµετάλλευσης & Συντήρησης της εταιρείας, µε έδρα το 6ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, 
τηλ. 2310 470200 fax 2310 470 297.  
 
Οι εργασίες θα επιβλέπονται, θα επιµετρώνται και θα πιστοποιούνται από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας – ∆/νση Τεχνικών Έργων – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (ΠΚΜ-
∆ΤΕ-ΠΕ Σερρών). Οι εγκεκριµένοι από την ΠΚΜ-∆ΤΕ-ΠΕ Σερρών λογαριασµοί θα 
διαβιβάζονται µέσω της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης στο λογιστήριο της ΕΟΑΕ 
προς πληρωµή. 
 
Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού θα συνέλθει σε δηµόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 
15.11.2011 και ώρα 10:00, που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ, στη διεύθυνση 6ο 
χλµ Θεσσαλονίκης-Θέρµης  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στον υπόψη διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλουν 
σχετικό "Φάκελο Συµµετοχής" τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρείας µας, το 
αργότερο µέχρι την Τρίτη, 15.11.2011 και ώρα 10:00,  φέροντας την ευθύνη της 
εµπρόθεσµης υποβολής των προσφορών τους, ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 
 
Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
Η ανωτέρω υποβολή µπορεί να γίνει είτε απευθείας, είτε ταχυδροµικά, µε κατάθεση στο 
πρωτόκολλο της εταιρείας, στη διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης- 
Θέρµης, Τ.Θ.60030, Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
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ΑΡΘΡΟ 3 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

Ο αριθµός των µηχανηµάτων προς µίσθωση είναι τρεις (3) πολυεργάτες, µε έδρες τις 
παρακάτω θέσεις του τµήµατος Στρυµονικό – Τελωνείο Προµαχώνα του κάθετου άξονα Α25, 
αρµοδιότητας την ΠΚΜ-∆ΤΕ-ΠΕ Σερρών: 

 
α/α Ε∆ΡΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ 
1 Κόµβος Στρυµονικού Ένα (1)  
2 Λουτρά Σιδηροκάστρου  ∆ύο (2)  

 

Τα προς µίσθωση αποχιονιστικά µηχανήµατα (πολυεργάτες) θα χρησιµοποιηθούν για 
εργασίες αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού (διασπορά αλατιού) του τµήµατος 
Στρυµονικό – Προµαχώνας του κάθετου άξονα Α25 ∆ερβένι - Τελωνείο Προµαχώνας και θα 
πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Πολυεργάτες 
 
1. Να έχουν ελάχιστη ιπποδύναµη κινητήρα 120 ίππων (ΗΡ) και να έχουν τετρακίνηση 

(κίνηση στον εµπρός και στον/στους πίσω άξονα/ες).  

2. Να φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους λεπίδα αποχιονισµού ελάχιστου µήκους 3 
µέτρων  και ύψους τουλάχιστον 1 µέτρου, µε δυνατότητα περιστροφής της λεπίδας 
αριστερά - δεξιά και πάνω - κάτω. Στις λεπίδες θα είναι προσαρµοσµένο ρυθµιζόµενο 
ειδικό ελαστικό έλασµα (πλαστικό ή καουτσούκ ή τεφλόν) πάχους τουλάχιστον 
4εκ. και ύψους 30εκ., το οποίο θα εφάπτεται στην άσφαλτο. Η λεπίδα αποχιονισµού 
θα φέρει µικρούς τροχούς ρυθµιζόµενους ώστε να αποφεύγονται φθορές επί του 
οδοστρώµατος και σήµανση µε φώτα όγκου και σηµαιάκια στα άκρα.  

3. Να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα ή επί της καρότσας προσαρµοσµένο αλατοδιανοµέα, 
ελάχιστης χωρητικότητας τεσσάρων (4) κυβικών µέτρων, καλυµµένο µε µουσαµά, µε 
δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της ποσότητας του αλατιού. Θα 
φέρουν επίσης κοτσαδόρο, συρµατόσχοινο και σύστηµα ράβδου για έλξη µικρών και 
µεγάλων οχηµάτων. 

 
Όλα τα προσφερόµενα µηχανήµατα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε εργαλεία και αλυσίδες 
για τους τροχούς οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας 
κατά τις ηµεροµηνίες που θα καθοριστούν για εκπαίδευση και ενηµέρωση στις 
ακολουθούµενες διαδροµές και διαδικασίες, χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 
 
Το προσωπικό του προµηθευτή που εµπλέκεται στις εργασίες χειµερινής συντήρησης 
πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται µε επιτυχία στις 
δυσκολίες της χειµερινής συντήρησης και να γνωρίζει τις τεχνικές αποχιονισµού στα τµήµατα 
του δικτύου που είναι υπεύθυνο καθώς και τα προβλήµατα ή ιδιαιτερότητες που πιθανόν 
παρουσιάζονται. Οι χειριστές των µηχανηµάτων θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελµατικό 
δίπλωµα τουλάχιστον Γ’ τάξεως. 
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προσφορές για µίσθωση αποχιονιστικών µηχανηµάτων  
όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, οι ανάγκες της Υπηρεσίας µας µπορούν να 
καλυφθούν και από µηχανήµατα ή οχήµατα διασκευασµένα, τα οποία, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, θα µπορούν να φέρουν σε πέρας το συγκεκριµένο έργο αποχιονισµού.   
 
Οι Πολυεργάτες, εκτός των βασικών στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε 
µηχάνηµα, θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως τον ακόλουθο εξοπλισµό: 

 

1. Κουβούκλιο χειριστού 
2. Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
3. Περιστρεφόµενους φάρους (δύο εµπρός και ένα πίσω)  
4. Καλής κατάστασης ελαστικά 
5. Προβολείς εργασίας, εµπρός και πίσω 
6. Προβολείς οµίχλης, εµπρός και πίσω  
7. Αντιολισθητικές αλυσίδες (2 ζεύγη)  
8. Αντιπηκτική προστασία καυσίµων και λαδιών  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 –ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Με ποινή να µη γίνει δεκτή η συµµετοχή, ο "Φάκελος Συµµετοχής" θα πρέπει να υποβληθεί 
σφραγισµένος και πάνω του να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
• Τίτλος διαδικασίας: «Συµµετοχή σε διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας 

µε τον τίτλο: "Μίσθωση τριών (3) ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ µε λεπίδα και αλατιέρα για τον 
αποχιονισµό και την αντιµετώπιση παγετού του τµήµατος Στρυµονικό – Τελωνείο 
Προµαχώνα του Κάθετου Άξονα Α25 για τη χειµερινή περίοδο 2011-2012"» 

• Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών/ διενέργειας του διαγωνισµού: "15.11.2011"  
• Πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (ονοµατεπώνυµο, διακριτική εµπορική ονοµασία-αν 

υπάρχει-, πλήρης διεύθυνση, τηλ, fax, e-mail)  
• Η φράση: “Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού". 
 
Μέσα στο σφραγισµένο αυτό φάκελο, θα πρέπει να περιλαµβάνονται:  
α. Τα “δικαιολογητικά συµµετοχής” 
β. Ο "Φάκελος Τεχνικών Χαρακτηριστικών”  του προσφερόµενου οχήµατος 
γ. Ο σφραγισµένος "Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς" . 
 
Ειδικότερα:  
α. Στα "δικαιολογητικά συµµετοχής" περιλαµβάνονται: 

1. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές και από τα 
οποία προκύπτει ότι ο συµµετέχων στη διαδικασία είναι ενήµερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του, που αφορούν στην καταβολή των φόρων του (αποδεικτικά 
φορολογικής ενηµερότητας), κλπ. Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:  

i. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας . 
ii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
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Η ισχύς αυτών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του µηχανήµατος.  

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνεται: 

α) Η πραγµατική ισχύς του µηχανήµατος. 

β) Το ονοµατεπώνυµο, το τηλέφωνο και η διεύθυνση διαµονής του χειριστή του 
κάθε µηχανήµατος που θα εργασθεί στον αποχιονισµό, καθώς και επικυρωµένο 
αντίγραφο διπλώµατος 

 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος διαθέτει δελτίο παροχής 

υπηρεσιών και ότι θα συµβληθεί µε αναγνωρισµένη Ασφαλιστική εταιρεία για την 
ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και του µηχανήµατος, για όλη την διάρκεια 
της σύµβασης. 

  
5. Εφόσον το έτος κατασκευής των µηχανηµάτων δεν προκύπτει από την άδεια 

κυκλοφορίας του οχήµατος, θα υποβάλλεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/86, στην οποία θα  δηλώνεται το έτος κατασκευής των προσφερόµενων 
µηχανηµάτων.  

 
Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην 
ελληνική γλώσσα κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆ και 53 του Κώδικα 
περί ∆ικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. 

 

 

β. Ο “Φάκελος Τεχνικών Χαρακτηριστικών"  του οχήµατος θα περιλαµβάνει πλήρη 
τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου οχήµατος και του εξοπλισµού αυτού 
διατυπωµένα στα ελληνικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έντυπο περιγράφει περαιτέρω 
το όχηµα (προσπέκτους κατασκευαστή κλπ). 

 
 
γ. Ο σφραγισµένος “Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς”  θα περιέχει την οικονοµική 

προσφορά του συµµετέχοντος, η οποία αναφέρει και περιγράφει µε ακρίβεια και 
σαφήνεια τις προσφερόµενες τιµές σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Ειδικότερα από τους 
διαγωνιζόµενους θα δοθούν για όλα τα µηχανήµατα των Πολυεργατών τιµές µισθώµατος 
ως εξής: 
- τιµή µισθώµατος ωροµισθίου εργασίας του µηχανήµατος σε οποιαδήποτε 

εργάσιµη ή µη ηµέρα και ώρα του 24ώρου, µε ανώτατο όριο 120€/ώρα 
- τιµή µισθώµατος για επιφυλακή του µηχανήµατος ενός 24ώρου, µε ανώτατο όριο 

80€/ηµέρα. 
 

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. και θα αναγράφονται 
ολογράφως και αριθµητικώς.   
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Εφόσον στην προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.    

 
Επισηµαίνεται ότι, για τη µίσθωση κάθε µηχανήµατος (πολυεργάτη) θα δοθεί ξεχωριστή 
οικονοµική προσφορά. ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µε τα ίδια µηχανήµατα 
µπορεί να δώσει προσφορά σε µία ή σε δύο έδρες, δηλώνοντας τη σειρά 
προτεραιότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος διαγωνιζόµενος µε τα ίδια 
µηχανήµατα προκύψει µειοδότης σε δύο έδρες, τότε επιλέγεται στην πρώτη έδρα 
προτίµησης σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του.  

 

Για την οικονοµική προσφορά, οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν το 
συνηµµένο στο παράρτηµα “Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς” , η χρήση του 
οποίου είναι βοηθητική και όχι υποχρεωτική.  

 

Τόσο η οικονοµική προσφορά, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόµενου 
οχήµατος θα είναι στα ελληνικά και θα φέρουν πρωτότυπες υπογραφές. 
 
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες. 
Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις 
που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε 
κανένα στάδιο της διαδικασίας. 

 
Οι υποβαλλόµενες προσφορές, ισχύουν για 60 ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο 
χρονικό διάστηµα, δε θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού. 
 
Οι προσφερόµενες τιµές σε ευρώ, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε 
αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση της υπόψη 
µίσθωσης.  

 
Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται τη ρητή, 
ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωµα 
αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική 
διάταξη. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισµού θα δηµοσιευθεί στον ελληνικό 
τύπο. 

Τα έξοδα της ως άνω δηµοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο της Προµήθειας και 
εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 6 – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από την "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.". Η πληρωµή του 
Αναδόχου θα γίνεται µε βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών του και τα απαιτούµενα νόµιµα 
δικαιολογητικά, ενώ ο ΦΠΑ βαρύνει την ΕΟΑΕ. 
 
Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές της οικονοµικής του προσφοράς, η οποία 
περιέχει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, µε 
την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την οικονοµική του προσφορά, στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για την εκτέλεση της ανατιθέµενης 
προµήθειας υπηρεσιών.  
 
Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση παραστατικά στοιχεία (ηµερήσια δελτία εργασίας και µηνιαίες 
καταστάσεις) τα οποία θα συµπληρώνονται και θα υπογράφονται από τον χειριστή του 
αποχιονιστικού µηχανήµατος (πολυεργάτη), καθώς και τους υπεύθυνους αποχιονισµού της 
ΠΚΜ-∆ΤΕ-ΠΕ Σερρών και θα αποτελούν τα επιµετρητικά στοιχεία που θα συνοδεύουν κάθε 
λογαριασµό.  
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος εισοδήµατος, η 
παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης, θα γίνει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά την ώρα 
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 1 της παρούσας, οπότε η 
Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που κατατέθηκαν ή υποβλήθηκαν 
ταχυδροµικά στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου.  
 
Κατά τη δηµόσια συνεδρίασή της η Επιτροπή ελέγχει πρώτα την εµπρόθεσµη κατάθεση του 
φακέλου προσφοράς, και την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς σε σφραγισµένο φάκελο 
κατά το άρθρο 4 της παρούσας, αριθµεί και µονογράφει όλους τους φακέλους συµµετοχής, 
καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των 
“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” και των “Τεχνικών Χαρακτηριστικών” όλων των 
διαγωνιζοµένων, µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει, αν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
είναι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ανακοινώνει τις αποδεκτές 
προσφορές. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου η Επτροπή αποσφραγίζει και τους φακέλους 
των Οικονοµικών Προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν αποκλείστηκαν κατά το 
προηγούµενο στάδιο, τις µονογράφει, ανακοινώνει τις προσφερόµενες τιµές. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας, ύστερα από τη 
συµπλήρωση ειδικού εντύπου από, στο οποίο για τα αποχιονιστικά µηχανήµατα θα 
λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 
 

α) Η τιµή δαπάνης που θα προκύψει αθροιστικά από 10 οκτάωρα εργασίας αποχιονισµού 
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και αντιµετώπισης παγετού και 90 ηµέρες επιφυλακής. 
 
β) Μείωση από την παραπάνω δαπάνη ανάλογα µε την ιπποδύναµη του µηχανήµατος µε 

βάση τους παρακάτω συντελεστές για κάθε κατηγορία ιπποδύναµης. 
1. Για 120 – 180 ΗΡ:         –5% 
2. Για 181 – 250 ΗΡ:         –10% 
3. Για     >    250 ΗΡ:         –15% 

 
γ) Αύξηση ή µείωση της παραπάνω δαπάνης, ανάλογα µε το έτος κατασκευής του 

µηχανήµατος - το οποίο εφόσον δεν προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του 
µηχανήµατος θα δηλώνεται ξεχωριστά σε  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 της παρούσας πρόκλησης - µε βάση τους παρακάτω συντελεστές: 
1. Για έτος κατασκευής πριν το 1985:  αύξηση κατά +10% 
2. Για έτος κατασκευής από 1985 – 1994:  0% 
3. Για το έτος κατασκευής από 1995 – 2004: µείωση κατά 8%  
4. Για το έτος κατασκευής µετά το 2005:  µείωση κατά 20%   

 
Προσωρινός µειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος µε την χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή 
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τους παραπάνω υπολογισµούς που θα γίνουν στο ειδικό έντυπο 
της Υπηρεσίας µας. 
 

Σε περίπτωση που αναδειχθούν δύο (2) ή περισσότεροι µειοδότες µε ίδια οικονοµική 
προσφορά για την ίδια έδρα, προσωρινός µειοδότης θα θεωρηθεί εκείνος του οποίου το 
µηχάνηµα έχει τη µεγαλύτερη ιπποδύναµη.  

 
Κριτήριο για την ανάδειξη µειοδότη θα είναι η οικονοµική του προσφορά και επιπρόσθετα 
βάσει των προαναφερθέντων, η παλαιότητα και η ιπποδύναµη του µηχανήµατος.  
 
Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονοµικών προσφορών µπορεί να διενεργηθεί 
κλήρωση από την Αναθέτουσα Αρχή, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν 
προσκλήσεως των ∆ιαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
 
Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, συντάσσει το Πρακτικό, του 
διαγωνισµού, το οποίο συµπεριλαµβάνει τα προαναφερόµενα, προτείνοντας ως ανάδοχους 
τους επικρατέστερους των διαγωνισθέντων. Το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας θα αποφανθεί 
επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και θα προβεί στην ανάθεση της Σύµβασης. 

 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσει τους 
συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που 
υπέβαλαν, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεποµένων στην 
παρούσα πρόσκληση. 

 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά του Πρακτικού, οι 
οποίες απευθύνονται προς την Επιτροπή του διαγωνισµού και ασκούνται δια καταθέσεώς 
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στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, εντός δύο (2) ηµερών από την 
ανακοίνωση του Πρακτικού  της διαδικασίας που γίνεται µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα προς 
τους διαγωνισθέντες. Η Επιτροπή ελέγχει όλα τα στοιχεία των ενστάσεων και εισηγείται στο 
αρµόδιο όργανο, το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων.  

 
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατος από το αρµόδιο όργανο 
της Εταιρείας µετά από Εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ, που έχει 
τη δυνατότητα να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µικρότερη 
ποσότητα. Στην περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια υπηρεσιών, η αµοιβή του 
Προµηθευτή θα µειωθεί αντίστοιχα κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργούµενων 
υπηρεσιών, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά. Η 
Εταιρεία δεν υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του 
Προµηθευτή για την εν λόγω µείωση. 
 
Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να 
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του 
µειοδότη.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Εταιρείας ανακοινώνεται µε τηλεοµοιοτυπικό 
µήνυµα, σε όλους όσους συµµετείχαν εγκύρως στη διαδικασία. 
 
Η έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και η ανακοίνωση της επιλογής του προµηθευτή 
γίνεται µετά την άπρακτη εκπνοή της ως άνω διήµερης προθεσµίας ή µετά την απόρριψη 
των τυχόν ενστάσεων. Η παραπάνω έκδοση και ανακοίνωση µπορεί να γίνουν και µετά τη 
λήξη ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση όµως δεσµεύει τον επιλεγέντα µόνον εφ' όσον 
αυτός την αποδεχθεί.  

 
Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση ανάθεσης 
προµήθειας, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος από την 
ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Σε µια τέτοια 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της προµήθειας στους 
υπόλοιπους κατά σειρά µειοδοσίας συµµετέχοντες. Το ίδιο δικαίωµα διατηρεί η Αναθέτουσα 
Αρχή και σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει το χρόνο παράδοσης του εν λόγω 
οχήµατος, χωρίς καµία περαιτέρω απαίτηση αποζηµίωσης από την πλευρά του Προµηθευτή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην Εταιρεία 
εγγυητική επιστολή, ισχύος έξι (6) µηνών, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα 
ανέρχεται σε 1.500,00 € για κάθε µηχάνηµα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την 
πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης καθώς επίσης και για οποιαδήποτε απαίτηση του 
κυρίου του έργου από τον ανάδοχο, που θα προκύψει εξ αιτίας του έργου  ποσού 1.500,00 € 
για κάθε µηχάνηµα θα απευθύνεται προς την "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε." θα αναφέρει ρητά την 
ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό της εγγυητικής, τον τίτλο της προµήθειας, 
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την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται, την ανεπιφύλακτη 
παραίτηση από το δικαίωµα της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και την 
υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε πέντε το πολύ ηµέρες από την 
σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη 
δεύτερης σύµβασης του ίδιου µηχανήµατος µε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, το συνολικό 
ποσό της εγγυητικής επιστολής εκπίπτει υπέρ της "Εγνατία Οδός Α.Ε.". 
 
Το ποσό της εγγύησης ή η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την λήξη της χειµερινής 
περιόδου και ύστερα από την εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Η διάρκεια εκµίσθωσης ορίζεται από την έναρξη µέχρι τη λήξη της χειµερινής περιόδου 2011 
- 2012. Η "Εγνατία Οδός Α.Ε." µπορεί να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση µε απλή δήλωση 
προς τον προµηθευτή του µηχανήµατος και εφόσον κρίνεται σκόπιµο για το συµφέρον της 
Εταιρείας. 
 

Στην τιµή µισθώµατος του µηχανήµατος θα περιλαµβάνονται και θα βαρύνουν τον 
προµηθευτή κάθε δαπάνη κίνησης και καλής λειτουργίας του, συµπεριλαµβανοµένων των 
δαπανών συντήρησης, επισκευής, προµήθειας ανταλλακτικών, καυσίµων, οι αποδοχές του 
χειριστή και βοηθού, ασφάλιστρα, δώρα εορτών, υπερωρίες κλπ. αποζηµίωση για αναµονή 
και διανυκτέρευση εντός ή εκτός έδρας καθώς και κάθε σχετικό έξοδο του µηχανήµατος, του 
χειριστή και του βοηθού, συµπεριλαµβανοµένων και των ενοικίων στον τόπο επιφυλακής. 

 
Ο µειοδότης υποχρεούται να διαθέτει αναπληρωτή χειριστή – οδηγό (µε τα ίδια τυπικά 
προσόντα του κύριου χειριστή του µηχανήµατος), που θα αντικαθιστά τον κύριο χειριστή σε 
περίπτωση παρατεταµένης εργασίας του µηχανήµατος πέραν του νόµιµου ωραρίου 
εργασίας.  

 

Εάν το µηχάνηµα  ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ο µειοδότης υποχρεούται στην αυθηµερόν 
αποκατάστασή της και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να 
αντικαταστήσει το χαλασµένο µηχάνηµα µε άλλο που να λειτουργεί µε τους ίδιους όρους. Σε 
αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στην λύση της Σύµβασης µονοµερώς.  

 
Για τις ηµέρες που θα πληρώνεται µίσθωµα εργασίας δεν θα πληρώνεται συγχρόνως και 
µίσθωµα για επιφυλακή του αποχιονιστικού µηχανήµατος.  

 

Για τις ηµέρες που το µίσθωµα εργασίας προκύπτει µικρότερο του µισθώµατος επιφυλακής 
τότε µόνο θα πληρώνεται όσο είναι το µίσθωµα για την επιφυλακή του αποχιονιστικού 
µηχανήµατος. 

 
Η Υπηρεσία δεν έχει καµιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά του µηχανήµατος ή για  ατύχηµα 
στο προσωπικό του ιδιοκτήτη ή σε τρίτους, κατά την εκτέλεση της εργασίας.  
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Ο Προµηθευτής υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στα σχετικά ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ και 
λοιπά), όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.  

 

Επίσης ο Προµηθευτής υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο το προσφερόµενο µηχάνηµα σε 
ασφαλιστική εταιρεία και η σύµβαση ασφαλίσεως θα περιλαµβάνει και ασφάλιση αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του 
προµηθευτή έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις 
σε τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµίες 
σε πράγµατα ακίνητα ή κινητά, ή και ζώα που προξενούνται καθ’ όλη την διάρκεια των 
εργασιών.    

 
Άσχετα µε την έδρα του µηχανήµατος ο µειοδότης έχει υποχρέωση να προσφέρει άµεσα τις 
υπηρεσίες του σε άλλα τµήµατα του Κάθετου Άξονα Α25, εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες 
του αποχιονισµού και εφόσον ζητηθεί από την ΕΟΑΕ. Σε αντίθετη περίπτωση εκτός της 
περικοπής του µισθώµατος υποχρεούται στη καταβολή ποινικής ρήτρας 1.000,00 €, για κάθε 
ηµέρα καθυστέρησης της εντολής εργασίας και µέχρι τρεις (3) ηµέρες, µετά την πάροδο των 
οποίων κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση εκπίπτει υπέρ της "Εγνατία 
Οδός Α.Ε.". 
 
Εφ’ όσον από το διαγωνισµό προκύπτει µειοδότης που διαθέτει περισσότερα του ενός 
µηχανήµατα, οφείλει να ορίσει ένα άτοµο υπεύθυνο περιοχής ώστε να διευκολυνθεί η 
επικοινωνία της Υπηρεσίας. 

 

Ο χειριστής του αποχιονιστικού µηχανήµατος, κατά τον αποχιονισµό, έχει την υποχρέωση να 
συνεργάζεται µε το προσωπικό χειµερινής συντήρησης που ενεργοποιείται στην περιοχή και 
να αποµακρύνει τυχόν ακινητοποιηµένα οχήµατα στην άκρη του δρόµου ώστε, µετά την 
απελευθέρωση του οδοστρώµατος, να συνεχίζει τον αποχιονισµό.  

 

Ο µειοδότης έχει υποχρέωση να έχει το αποχιονιστικό µηχάνηµα µε το χειριστή, όλη τη 
διάρκεια µίσθωσής του σε θέση επιφυλακής µε τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά  κ.λπ. και 
σε άριστη κατάσταση λειτουργίας στην έδρα του µηχανήµατος.  

 

Για παράλειψη τοποθέτησης σε θέση επιφυλακής, κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου, 
των µηχανηµάτων χειµερινής συντήρησης µε τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ και σε 
άριστη κατάσταση λειτουργίας στην έδρα του µηχανήµατος θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση 
προς 500€ ανά ηµέρα για κάθε µηχάνηµα. 

 

Για καθυστέρηση ανάληψης εργασίας του χειριστή αποχιονιστικού µηχανήµατος, ή µη θέση 
σε εργασία αποχιονιστικού µηχανήµατος, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση προς 1000€ ανά 
ώρα καθυστέρησης, πέραν του δίωρου από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας  
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Ο Ανάδοχος, έπειτα από την εντολή έναρξης της χειµερινής περιόδου τίθεται σε κατάσταση 
επιφυλακής. Τα οχήµατα, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός και τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν κατά τη χειµερινή περίοδο θα βρίσκονται σε ετοιµότητα λειτουργίας στον 
προκαθορισµένο σταθµό  ανεφοδιασµού βάσει του σχεδίου αποχιονισµού.  

 

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της χειµερινής περιόδου 2011-2012 καθορίζεται µε απόφαση 
της ΠΚΜ - ∆ΤΕ - ΠΕ Σερρών. 

 
Ο Ανάδοχος, θα παρακολουθεί συνεχώς τα διαθέσιµα µετεωρολογικά δεδοµένα (∆ελτία 
Καιρικών Συνθηκών της Ε.Μ.Υ., δεδοµένα από εγκατεστηµένους µετεωρολογικούς 
σταθµούς, κτλ.) και θα ενηµερώνεται για τα καιρικά φαινόµενα στην περιοχή. Όταν επίκεινται 
δυσµενή καιρικά φαινόµενα στην περιοχή το προσωπικό του Προµηθευτή θα πρέπει µέσα σε 
χρονικό διάστηµα 2 ωρών να βρίσκεται στις θέσεις του, να έχει ολοκληρώσει τις 
προκαταρκτικές εργασίες (επανέλεγχος των οχηµάτων αποχιονισµού, φόρτωση µε αλάτι των 
αλατοδιανοµέων, κλπ) και να ξεκινά τις εργασίες αποχιονισµού. Ο Ανάδοχος ανάλογα µε τις 
καιρικές συνθήκες ξεκινά τις εργασίες αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού (διασπορά 
άλατος, αποµάκρυνση χιονιού από την επιφάνεια του οδοστρώµατος κλπ), ύστερα από 
εντολή της ΠΚΜ-∆ΤΕ-ΠΕ Σερρών. 

 
Κατά την περίοδο των εργασιών χειµερινής συντήρησης το προσωπικό του Προµηθευτή θα 
εργάζεται συνεχώς µέχρι τη λήξη των δυσµενών καιρικών συνθηκών. 
 
Εάν οποιοδήποτε µηχάνηµα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
άµεση αποκατάστασή του και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει 
να αντικαταστήσει το χαλασµένο µηχάνηµα µε άλλο που να λειτουργεί. 
 

Ο χειριστής του κάθε µηχανήµατος θα είναι σε επιφυλακή (στο σπίτι του ή αλλού) καθ’ όλο το 
24ωρο και για όλη την χειµερινή περίοδο ώστε οι επεµβάσεις σε περίπτωση χιονοπτώσεων 
και παγετού να είναι άµεσες. Θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τηλέφωνο το οποίο θα 
λειτουργεί όλο το 24ωρο. 

 
Η ΠΚΜ-∆ΤΕ-ΠΕ Σερρών θα χορηγεί το αλάτι ή την ψηφίδα, τα οποία θα αποθηκεύονται σε 
κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από την ΠΚΜ-∆ΤΕ-ΠΕ Σερρών και θα συντηρείται µε 
µέριµνα του µισθωτή. 

 

Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού, οι χειριστές των µισθωµένων 
αποχιονιστικών µηχανηµάτων, θα πρέπει να έχουν ο καθένας στην κατοχή του κινητό 
τηλέφωνο, ώστε οι επικοινωνίες µε το κέντρο συντονισµού για τον αποχιονισµό να είναι 
άµεσες. Οι αριθµοί των κινητών τηλεφώνων θα πρέπει να γνωστοποιηθούν εγκαίρως στην 
Υπηρεσία. 

 
Τονίζεται ότι, πριν την υπογραφή της Σύµβασης, οι προσωρινοί µειοδότες υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν τα µηχανήµατα, συνοδευόµενα από τον αντίστοιχο χειριστή τους, σε τόπο 
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, προκειµένου να ελεγχθούν, (από την επιτροπή 
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διαγωνισµού) τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η καλή κατάσταση, ο πρόσθετος εξοπλισµός όπως 
αναφέρεται στην Πρόσκληση, καθώς και η εµπειρία του χειριστή των µηχανηµάτων.  
 
Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις, η Επιτροπή τις καταγράφει και τις κοινοποιεί στο µειοδότη ο 
οποίος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 20 ηµερών και ειδοποιεί την Επιτροπή για επανέλεγχό τους. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει ότι τα µηχανήµατα µετά τον επανέλεγχο δεν 
πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης, απορρίπτονται και τις θέσεις τους καταλαµβάνουν οι 
επόµενοι στις αντίστοιχες έδρες επιφυλακής που έλαβαν µέρος στον ∆ιαγωνισµό. 
 
 
 
 

Για την Επιτροπή Προµήθειας 
 
 
 

Νικητόπουλος Κωνσταντίνος 
Πρόεδρος 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Του/της διαγωνιζόµενου/διαγωνιζόµενης  
...................................................................................... 
....................................................................................................................................................
......µε έδρα .................................οδός ....................................................αριθµό 
.................Τ.Κ......... τηλ. 
............................φαξ............................................................................. 

 
 

Για τον διαγωνισµό επιλογής αναδόχου της προµήθειας για τη "Μίσθωση τριών (3) 
ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ µε λεπίδα και αλατιέρα για τον αποχιονισµό και την αντιµετώπιση 
παγετού του τµήµατος Στρυµονικό – Τελωνείο Προµαχώνα του Κάθετου Άξονα Α25 

για τη χειµερινή περίοδο 2011-2012", ποσού 70.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
 
 
 
 

Τιµή προσφοράς 
επιφυλακής ανά 24ώρο 

(€) 

Τιµή προσφοράς  
εργασίας ανά ώρα (€) Σειρά 

προτίµησης 
Έδρα 

Μηχανήµατος 

Αριθµός 
κυκλοφορίας 
µηχανήµατος 

Ολογράφως Αριθµητικά Ολογράφως Αριθµητικά 

       

       

       

       

       

       

 
 
 

Θεσσαλονίκη ,........................ 
Ο Προσφέρων  

 
 
 
(πλήρη στοιχεία διαγωνιζόµενου)  


