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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Αιγίνιο,
01/11/2017
Αρ.Πρωτ. 13443

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για τις «Εργασίες με μηχανήματα Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» προϋπολογισμού
74.400,00.€ µε Φ.Π.Α. 24%
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ) Tου Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
δ) Της εγγεγραμμένης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2018 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού,
στ) Την µε αριθ. 15/2017 μελέτη της υπηρεσίας του Δήμου,
ε) Την µε αριθ. 124/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού και έγκρισης των όρων και τευχών δημοπράτησης,
στ) Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης ρεμάτων,
τάφρων, χειμάρρων, την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης – καθαρισμού αγροτικής και
ενδοδημοτικής οδοποιϊας αλλά και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά ώρα εργασίας για κάθε ένα από τα ζητούµενα
µηχανήµατα έργου όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο τρία (3) της παρούσας και µε τους
παρακάτω όρους.
ΆΡΘΡΟ 1
Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη µε
ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:30 π.µ. και λήξης την 10:00 ενώπιον
της επιτροπής του διαγωνισµού στο δηµοτικό κατάστηµα Αιγινίου (ισόγειο).
2. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού στον προαναφερόµενο
τόπο κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
3. Οι προσφορές µπορεί να κατατεθούν και ταχυδρομικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε
πρωτόκολλο παραλαβής µέχρι την 28/11/2017 και ώρα 09:30 π.μ. (ημερομηνία και ώρα
γραφείου πρωτοκόλλου του Δήμου) στην έδρα του ∆ήµου (Κ. Καραμανλή 38, Τ.Κ. 603 00,
Αιγίνιο).
4. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισµού πριν τη λήξη της
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις
άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού η συμμετέχουσες στο
διαγωνισµό επιχειρήσεις θα πρέπει να εκπροσωπούνται µε φυσική παρουσία νόµιµου
εκπροσώπου για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό είτε κατέθεσαν το φάκελο προσφοράς στα
γραφεία του Δήµου πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού είτε όχι. Σε περίπτωση µη φυσικής
εκπροσώπησης δεν θα ανοίγεται ο φάκελος συμμετοχής και θα αποκλείεται από τη συνέχεια του
διαγωνισµού η επιχείρηση ανεξάρτητα αν κατέθεσε εμπρόθεσμα φάκελο συμμετοχής.
ΆΡΘΡΟ 2
Τεύχη δηµοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας
κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) ο προϋπολογισμός,
γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,
δ) η τεχνική έκθεση
και είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pydnaskolindrou.gr =>
Προκηρύξεις)
ΆΡΘΡΟ 3
Προϋπολογισµός – Χρηματοδότηση- Αντικείμενο εργασίας
1. Η δαπάνη για την εργασία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 60.000,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α.
24% , ποσού 14.400,00€ και συνολικά ποσό 74.400,00 ευρώ.
2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και θα
χρηματοδοτηθεί συνολικά ή δαπάνη από ΣΑΤΑ, ίδιους πόρους και έκτακτα έσοδα.
3.Η εργασία αφορά τα μηχανήματα µε το χειριστή τους (Στην τιµή μονάδος περιλαμβάνεται
και ο χειριστής)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

1. Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ισχύος 150 HP
και άνω
2. Εκσκαφέας ελαστιχοφόρος ισχύος 120 HP
και άνω
3. Φορτωτής ελαστιχοφόρος ισχύος 140 ΗP
και άνω
4. Ισοπεδωτής (grader) ισχύος 190 HP και άνω

Μονάδα Ποσότητα Τιµή/ώρα* ∆απάνη
µέτρησης
hrs

300,00

50,00

15.000,00

hrs

25,00

40,00

1.000,00

hrs

80,00

50,00

4.000,00

hrs

1.000,00

40,00

40.000,00

Άθροισμα
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

60.000,00
14.400,00
74.400,00

* Σηµειώνεται ότι η τιµή αφορά οποιαδήποτε µεταφορά εντός των ορίων του ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού

ΆΡΘΡΟ 4
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων- ∆ηµοσιότητα-∆απάνες δηµοσίευσης
1. Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη και τη µελέτη από το
γραφείο προμηθειών του ∆ήµου Πύδνας - Κολινδρού που βρίσκεται στο Αιγίνιο Πιερίας,
τηλ.2353-350123, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιοι υπάλληλοι οι κ. Δούρος Κ. Πάτσιας Δ.

17PROC002203594 2017-11-07
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Περιληπτική διακήρυξη τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, δημοσιεύεται
σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Πιερίας και αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και στην ιστοσελίδα του (www.pydnaskolindrou.gr).
3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εκπρόθεσμα, εγγράφως, συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη, αυτές παρέχονται τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την ημερομηνία, που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
ΆΡΘΡΟ 5
∆εκτοί στο διαγωνισµό
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά πρόσωπα
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
γ. Συνεταιρισµοί
δ. Ενώσεις παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
που ασχολούνται µε χωματουργικές εργασίες ή µε τη μίσθωση μηχανημάτων έργου ή µε
οποιαδήποτε άλλο αντικείμενο εργασιών σχετικό µε το αντικείμενο του διαγωνισµού
2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία:
α. Τη φερεγγυότητά τους.
β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία.
γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση.
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.
3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος
της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά
δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή, µπορεί
αιτιολογηµένα να µην αποδεχθεί την προσφορά παρόχου, του οποίου οι αντιρρήσεις
επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις.
4. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και
έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής
υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης
ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισµό
6.1. Αυτά ακολουθώντας – για διευκόλυνση της υπηρεσίας – τη σειρά µε την οποία
αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού, κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο
φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής:
1. Η κατά το Άρθρο 18 εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pydnaskolindrou.gr=>Προκηρύξεις). Ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016 , υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της
ένωσης.
3. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζομένου ότι έχει λάβει γνώση όλων
των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως
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και ανεπιφύλακτα ή θα αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται προκειμένου να αξιολογηθούν
4. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των
τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει την ανάθεση για την οποία θα
ορισθεί ως ανάδοχος σύµφωνα µε την παρούσα.
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο έντυπο της
οικονοµικής (τιµολόγιο) προσφοράς τις ζητούµενες από το τιµολόγιο προσφοράς
περιγραφές ειδών και ποσότητες.
6. Σε περίπτωση που η προσφορά του συµµετέχοντα περιλαµβάνει και µη ιδιόκτητα
µηχανήµατα έργου πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία
θα αναφέρεται ότι θα εκµισθώσουν στον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό σε περίπτωση που
αυτός ανακηρυχθεί µειοδότης συγκεκριμένα µηχάνηµατα έργου ή φορτηγά όχηµατα, θα
αναγράφεται στην Υ.∆. ο αριθµός κυκλοφορίας και θα παρέχεται στον συµµετέχοντα το
δικαίωµα της υπεκµίσθωσης από τον δυνητικό εκµισθωτή. Ακόµη θα προσκοµίζεται επίσης
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ προκειµένου για
ατοµική επιχείρηση) του δυνητικού εκµισθωτή.
6.2. Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων κατά την
ημερομηνία διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω:
Για τις ανώνυµες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασµό
τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου
θα ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο
καταθέτων αυτή µε ταυτόχρονη προσκόµιση της ταυτότητάς του. Επίσης πρέπει να
κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου στην οποία να
αναγράφονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ότι αυτό είναι σε ισχύ.
Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ή οποιαδήποτε
άλλης µορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Για την νοµιµότητα της εκπροσώπησης ή της νόµιµης
εξουσιοδότησης πρέπει να προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της
επιχείρησης (Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρηµένο από το αρµόδιο πρωτοδικείο
για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.).Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι
τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από
τρίτο µαζί µε τα προαναφερόµενα προσκοµίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν
την ταυτότητα τους.
Εάν οι πάροχοι είναι ατοµικές επιχειρήσεις, συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την επίδειξη
της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούµενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα
τους.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης ένωσης παρόχων κατατίθεται συµβολαιογραφική πράξη περί
εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς την ηµέρα του διαγωνισµού.
6.3. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης μετά την ανάδειξη του προσωρινού
μειοδότη (φάση κατακύρωσης):
α. Οι Έλληνες πολίτες:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου για ατοµικές επιχειρήσεις , έκδοσης τουλάχιστον του
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τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικασθεί για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης τουλάχιστον
τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό πτώχευση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης αν
τελούν ή όχι υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει αν είναι ενήµεροι (α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στην επιχείρηση και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος .
β. Οι Αλλοδαποί:
1.Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου από το οποίο προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει αν συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2) και
(3) του εδαφίου α., της παραγράφου αυτής.
3.Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β και επιπλέον πιστοποιητικό
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου
από οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, και εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου
ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.
δ. Συνεταιρισµοί:
1.Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
2.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει αν
συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση.
2.Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού
είτε μεγαλυτέρου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες
που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να
υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
3.Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από
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το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της ΤτΕ.
Εάν σε κάποια χώρα 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.
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση,
αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιουµένου του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο.
Σηµειώνεται ότι:
(α) για τις αλλοδαπές εταιρίες οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται
παραπάνω, µπορούν να αντικατασταθούν µε αντίστοιχη της χώρας που έχουν την έδρα τους.
β) όλα τα έγγραφα θα κατατίθενται επί ποινή αποκλεισµού σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα
φωτοαντίγραφα.
Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα
πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και
να έχουν επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.
Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισµό για όλους τους
συμμετέχοντες κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα
ΆΡΘΡΟ 7
Φάκελος προσφοράς
7.1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά
σφραγισµένο (κυρίως φάκελος), όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε
κεφαλαία γράµµατα τα ακόλουθα:
α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»
β. Αριθµός της διακήρυξης.
γ. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του
άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης µε την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα
σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειάς τους και η εγγύηση
συµµετοχής.
7.2. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Με την τεχνική τους προσφορά οι
διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο αρµόδιας αρχής ή
κατασκευαστή ή επίσηµου αντιπροσώπου κατασκευαστή, από το οποίο να προκύπτουν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό µίσθωση αντικειµένου. Οποία τεχνική προσφορά δεν
συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία ή συνοδεύεται από αυτά µε ασαφείς ή ελλιπείς
περιγραφές µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες.
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
εµπεριέχονται:
1.Άδεια κυκλοφορίας του προς µίσθωση µηχανήµατος έργου
2.Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ
3. Άδεια χειριστών ή χειριστή µηχανήµατος έργου για το αντίστοιχο µηχάνηµα έργου και
αντίστοιχο δίπλωµα οδήγησης για τα οχήµατα.
Ακόµη στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα εµπεριέχεται έγγραφο στο οποίο θα
δηλώνονται οι αριθµοί κυκλοφορίας των προς µίσθωση αντικειµένων και θα σφραγίζεται
και υπογράφεται από τη συµµετέχουσα επιχείρηση.
7.3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
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υποφάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Επί ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές θα είναι συνταγµένες στο έντυπο
προσφοράς της Υπηρεσίας.
7.4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
7.5. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους
νόµιµους εκπροσώπους τους..
7.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την
τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτήν. H προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
7.7. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους
νόµιµους εκπροσώπους τους.
7.8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση
όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο
όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο
της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
ΆΡΘΡΟ 8
Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών –Ισχύς Προσφορών
Δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόµενοι να δώσουν προσφορά για µέρος των προς µίσθωση
αντικειµένων.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε τύπος προσφερόµενου είδους πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των δύο προσφορών εκ µέρους ενός διαγωνιζοµένου,
η Ε.∆.∆. παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει στην ακύρωση των υπεράριθµων
προσφορών µε κλήρωση.
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, Κάθε υποβαλλόμενη
προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν. 4412/2016, για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να
παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι
διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
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χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού,
αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς του.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
ΆΡΘΡΟ 9
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική
γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα
ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και
επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.
ΆΡΘΡΟ 10
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής,
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1 της παρούσας. Η παραλαβή
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές
κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο
αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος
της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
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σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή
ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά
της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
3. Υπογραφή σύμβασης
Ο µειοδότης µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, καλείται να
προσέλθει στα γραφεία του δήµου, σε χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν
προσέλθει µέσα σ' αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται την
ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο του δήµου.
ΑΡΘΡΟ 11
Ανακήρυξη µειοδότη
1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά ώρα εργασίας
σε σχέση µε στις τιµές της µελέτης. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή,
διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.
2. Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς παρόχους ανά
περιγραφή αντικειµένου µίσθωσης.
3. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής διαγωνισµού.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές (απόκλιση
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µεγαλύτερη του 50% από τις τιµές της µελέτης), οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς
πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, τις οποίες καλείται να
επαληθεύσει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από
τον προσφέροντα. Η επιτροπή διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισµού.
ΆΡΘΡΟ 12
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
ΆΡΘΡΟ 13
Εξαγωγικές επιδοτήσεις - Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους (τιµή
dumping) ή ότι ο προσφέρων πάροχος είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά
απορρίπτεται.
2. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15
ετών.
ΆΡΘΡΟ 14
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
1. Η επιτροπή διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που
αποφασίζει σχετικά, προτείνει:
α. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος σε ένα ή περισσότερους συµµετέχοντες
β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος εφόσον δεν κριθούν συµφέρουσες οι προσφορές ή
εφόσον δεν προκύψει µειοδότης για τους εκσκαφείς ερπυστριοφόρους κατ ελάχιστο 150 ΗΡ
και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους.
2. Επίσης, η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η επιτροπή
διαγωνισµού γνωµοδοτεί για:
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της σύµβασης,
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των
όρων,
γ. την τελική µαταίωση του διαγωνισµού και επανάληψή του µε νέους όρους.
ΆΡΘΡΟ 15
Συνέχιση του διαγωνισµού
Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής
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διαγωνισµού µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους
αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε
την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το
αποτέλεσµά του.
ΑΡΘΡΟ 16
Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύµβασης
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
ΆΡΘΡΟ 17
Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης1

-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
1

Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του2.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου.
ΆΡΘΡΟ 18
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 19
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
2

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Εγγύηση προκαταβολής.
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σε κανένα στάδιο υλοποίησης
της σύµβασης.
ΆΡΘΡΟ 20
Σύµβαση-∆ιάρκεια αυτής
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το δήµο η σχετική σύµβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
2. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για
την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει
όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το δήµαρχο ή τον
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο αντιδήµαρχο.
3.Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής αυτής. Με απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να παραταθεί αυτή, χωρίς αύξηση των ωρών µίσθωσης, κατά
τρεις (3) µήνες µε τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης και χωρίς την σύνταξη
συµπληρωµατικής ή νέας σύµβασης.
ΆΡΘΡΟ 21
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης εργασιών
1. Η εργασία θα ξεκινά από την ώρα παράδοσης του προς εργασία µηχανήµατος έργου ή του
οχήµατος στον τόπο εργασιών και η λήξη αυτής την ώρα παύσης εργασιών .Η µεταφορά
αυτών στον τόπο εργασιών θα γίνεται µε έξοδα του ανάδοχου. Η εργασία και η παράδοση
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εργασιών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του δήµου και η έκδοση των
σχετικών βεβαιώσεων θα πραγματοποιείται µετά την ολοκλήρωση των κάθε φορά προς
ανάθεση εργασιών.
2. Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης
που αναγράφονται στον προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η απορρόφηση του
συνόλου των ποσοτήτων,ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου.
3. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας
και της παράδοσης των εργασιών.
ΆΡΘΡΟ 22
Χρόνος παράδοσης
1. Ο χρόνος παράδοσης στον τόπο εργασιών των προς µίσθωση µηχανηµάτων έργου και
οχηµάτων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες για κάθε φορά που θα ζητούνται από την
υπηρεσία από την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση βλάβης η υποχρέωση
αντικατάστασης θα ανέρχεται σε δύο (2) εργάσιµες µέρες από ηµέρα που σταµάτησαν οι
εργασίές λόγω βλάβης του µίσθιου.
2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί ουσιώδη
απόκλιση της σύµβασης.
3. Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει τα προς µίσθωση αντικείµενο του προς το δήµο µέσα
στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση.
ΆΡΘΡΟ 23
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση- αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση που το προς µίσθωση αντικείµενο παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη
λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων,
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της
συµβατικής αξίας των ωρών µίσθωσης. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος,
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της µίσθωσης που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής
αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. .
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή
αντικατάστασης, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο
δεν ευθύνεται ο πάροχος και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
4. Η είσπραξη του προστίµου, γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο
πάροχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο πάροχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
ΆΡΘΡΟ 24
Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου
1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει
την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε
στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
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σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε το µίσθιο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη
και σύµβαση.
3. Στον έκπτωτο πάροχο µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να
επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
κατά περίπτωση.
β. Εκτέλεση της σύµβασης σε βάρος του εκπτώτου παρόχου είτε από τους υπόλοιπους
παρόχους που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση,
είτε µε διενέργεια του διαγωνισµού, είτε µε απ' ευθείας µίσθωση , αν συντρέχουν οι νόµιµες
προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του δήµου ή η τυχόν διαφορά
που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου. Ο καταλογισµός αυτός
γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα σύµβαση, κατά τα
παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού
γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου και µε βάση τις
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός αποκλεισµός του παρόχου από συµβάσεις του δήµου και των δηµοτικών του
προσώπων για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε
µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών.
δ. Καταλογισµός στον πάροχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της µίσθωσης για την οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα να τις παραδώσει µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε
ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού.
ΑΡΘΡΟ 25
Λοιπές εγγυήσεις
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα προς
µίσθωση θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη.
2. Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του ανάδοχου.
ΆΡΘΡΟ 26
Τρόπος Πληρωµής
1. Η πληρωµή της αξίας της µίσθωσης θα γίνει τμηματικά, µε εξόφληση του ποσού, αµέσως
µετά την καλή εκτέλεση της µίσθωσης και την βεβαίωση της. Όλα τα δικαιολογητικά
πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου.
2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει από το δήµο εντός ενενήντα (90) ηµερών µετά την
υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν. Η υποβολή του τιµολογίου
παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής
βεβαίωσης για την καλή εκτέλεση της µίσθωσης.
3. Τον πάροχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
ΆΡΘΡΟ 27
Άλλα στοιχεία
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης να προσκοµίσει
α) Άδεια κυκλοφορίας του προς µίσθωση µηχανήµατος έργου ή οχήµατος
β) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ
γ) Άδεια χειριστή µηχανήµατος έργου για το αντίστοιχο µηχάνηµα έργου και αντίστοιχο
δίπλωµα οδήγησης για τα οχήµατα.
2. Για όποια ζηµία προκληθεί από το χειρισµό µηχανήµατος έργου ή οχήµατος υπεύθυνος
είναι ο ανάδοχος
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης µηχανήµατος, οχήµατος ή χειριστή κατά την διάρκεια της
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σύµβασης ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 και προσκοµίζονται στην αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου πριν την µίσθωση.
4.Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ προκειµένου για ατοµική
επιχείρηση) εφόσον οι κατατιθέμενες κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού έχουν λήξει ως
προς την ισχύ τους.
5.Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. του εκμισθωτή εφόσον το
προς μίσθωση αντικείμενο δεν είναι ιδιόκτητο, στο οποίο να αναγράφεται ρητά το δικαίωµα
υπεκμίσθωσης από την μισθωτή.
6.Σε περίπτωση χρήσης µη ιδιόκτητων αντικειμένων πέραν του προαναφερόμενου
μισθωτηρίου συμβολαίου θα προσκομίζεται επίσης
φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ προκειμένου για ατοµική επιχείρηση) του εκμισθωτή.
7.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε άριστη κατάσταση προκειμένου να
µπορούν να εκτελεσθούν οι εργασίες που θα του ανατεθούν.
8.Το κόστος συντήρησης, τα καύσιµα και τυχόν βλάβες που µπορεί να προσκληθούν κατά
την διάρκεια της µίσθωσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
9. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του προϋπολογισμού, θα
απορρίπτονται ως ασύµφορες.
Τα προσκομιζόμενα για τα μηχανήματα έργου δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν αυτά
µε τα οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό.
Σε περίπτωση µη προσκόµισης των παραπάνω η σύµβαση δεν µπορεί να υπογραφεί και ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος .
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα της µη εξάντλησης των ζητούμενων ωρών εργασίας για το
σύνολο των ζητούμενων προς εργασία αντικειμένων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3
της παρούσας διακήρυξης.
ΆΡΘΡΟ 28
Άλλες πληροφορίες
Για ότι τυχόν δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.
3463/2006.
Ο Δήμαρχος
Ευάγγελος B. Λαγδάρης
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