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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ Νο4/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018 ΕΩΣ 30-4-2018 

 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 242/26-7-2016 και ύστερα από την αριθ. 2688/14-11-2017 Απόφαση της 
Ο.Ε. θα διενεργηθεί ∆ηµοπρασία για τη µίσθωση τεσσάρων πολυεργατών ισχύος 230 ΗΡ και άνω το καθένα µε 
λεπίδα και αλατιέρα, χωρητικότητας κάδου 4 κ.µ. για τον αποχιονισµό και την αντιµετώπιση παγετού του 
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας και ειδικότερα τεσσάρων τοµέων διαδροµών, για την χειµερινή 
περίοδο 2017-2018 έως 30-4-2018. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη στο σύνολό της είναι 99.072,00 € µε Φ.Π.Α. 
 Η προϋπολογισθείσα τιµή για κάθε ώρα εργασίας είναι µέχρι 72,00 € µε Φ.Π.Α. για κάθε µηχάνηµα, για 8 ώρες 
ηµερησίως και για 43 ηµέρες. 
 Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή επί του ποσού της ωριαίας αποζηµίωσης µετά 
από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9471 και τον Φ 001.  
 Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 27 - 11 - 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ. στον ηµιώροφο του 
∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας, δέκα πλήρεις ηµέρες µετά την τελευταία δηµοσίευση. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους εντός ενιαίου σφραγισµένου φακέλου 
που θα περιέχει δύο ανεξάρτητους φακέλους. Ένα φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και ένα φάκελο 
οικονοµικής προσφοράς όπως κατωτέρω λεπτοµερώς ορίζεται, όπου θα πρέπει να περιέχονται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής: 
 
Α. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Απευθύνεται στη ∆/νση ∆/κού-Οικονοµικού – Τµήµα 
Προµηθειών Π.Ε. Φλώρινας µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (στοιχεία ταυτότητας, επωνυµία, 
πλήρη διεύθυνσης, τηλέφωνα επικοινωνίας), διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφηµένα. 
 
Β. Φάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής»: 
- Εγγύηση συµµετοχής (10%) επί του ορίου προσφοράς (Π.∆. 242/1996) είτε για το σύνολο των 4 
Τοµέων διαδροµών ήτοι ποσού 9.907,20 €, είτε ανά Τοµέα διαδροµών ποσού 2.476,80 €. 
- Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
- Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα. 
- Κατάθεση αδειών κυκλοφορίας των Μηχανηµάτων, τα ασφαλιστήρια αυτών και τις άδειες οδήγησης 
χειριστών Α΄ Κατηγορίας (µέχρι 2 άδειες χειριστών, ανά τοµέα διαδροµής). 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 
   α) ∆εν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 
   β) ∆εν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
   γ) ∆εν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση. 
   δ) Όλα τα παραπάνω θα τα προσκοµίσω στην υπηρεσία οποτεδήποτε µου ζητηθούν 

 
Γ. Φάκελος «Οικονοµική προσφορά» 
 

Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει το ποσό σε ευρώ και η έκπτωση που θα δοθεί θα είναι επί του   
ποσού της ωριαίας αποζηµίωσης µε τιµή όχι ανώτερη από 72,00 € µε ΦΠΑ ή 58,06 € χωρίς ΦΠΑ την 
ώρα, για 8 ώρες ηµερησίως και για 43 ηµέρες, και θα πρέπει να αναφέρεται ο Τοµέας διαδροµών για τον 
οποίο καταθέτει προσφορά. 

ΑΔΑ: 69ΜΤ7ΛΨ-0ΕΠ



Σε περίπτωση που η συνολική τιµή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη των 99.072,00 € έτους 
2017-2018 η προσφορά του συµµετέχοντα θα απορρίπτεται. 
 

∆. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ:  
Στην προσφορά θα πρέπει να διευκρινίζεται και για ποιούς από τις παρακάτω Τοµείς 

διαδροµών, εκδηλώνεται ενδιαφέρον:   
 
Στην προσφορά θα πρέπει να διευκρινίζεται και για ποιους από τις παρακάτω Τοµείς διαδροµών, 
εκδηλώνεται ενδιαφέρον:   
 
Ε1) ∆ιασταύρωση Βεύης – Κέλλη - Όρια Πέλλας – Σέρβικο Μνηµείο – ∆ιασταύρωση Βεύης – Κλειδί – 
∆ιασταύρωση Αµυνταίου – Ξινού Νερού – ∆ιασταύρωση Κεραµοποιείων. 
 
Ε2) ∆ιασταύρωση Κεραµοποιείων – ∆ιασταύρωση Φανού - ∆ιασταύρωση Ροδώνα – Πεδινό – Αετός – 
Σκλήθρο – Λέχοβο – Βαρικό – Νυµφαίο. 
 
Ε3) Κόµβος Αµυνταίου – ΑΗΣ Αµυνταίου – Όρια µε Ν. Κοζάνης – Λεβαία - Φιλώτας – Αντίγονο – 
Κόµβος µε Παραβεγορίτιδα. 
       
Ε4) ∆ιασταύρωση Πρεσπών – Άγιος Γερµανός – Λαιµός (από διασταύρωση µε Εθ. Ο 15) – Κούλα – 
Κρυσταλλοπηγή Προς Ιεροπηγή – Λαιµός – Πύλη – Βροντερό δια Κούλας και Πυξού. 
 
* Όπου αλλού υπάρξει ανάγκη   
 

1) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο µειοδότης που θα επιλεγεί κατά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να προσκοµίσει στην Π.Ε. 
Φλώρινας, επί ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, πλην των άλλων αναγκαίων εκ 
του Νόµου δικαιολογητικών, εγγυητική καλής εκτέλεσης 10% επί του προσφεροµένου ποσού (Π.∆. 
242/1996), καθώς και τα πιστοποιητικά αρµόδιων αρχών που αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση. 
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία των ενδιαφεροµένων 
εφόσον το επιθυµούν.  

Όλοι οι όροι της ∆ηµοπρασίας και οι σχετικές λεπτοµέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία    
είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr και στην ιστοσελίδα 
της Φλώρινας www. florina.gr   
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση ∆/κού Οικονοµικού – 
Τµήµα Προµηθειών Π.Ε. Φλώρινας 5

ος
 όροφος ∆ιοικητήριο στο τηλέφωνο 2385350505 κ. Στέφανο Μαύρου 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
     Το τιµολόγιο δηµοσίευσης στον τύπο θα κοπεί στο όνοµα: Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, 
Πτολεµαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ∆ΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους.  

 
 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
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