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∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΛΛ ΗΗΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΗΗΜΜΟΟΠΠ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   
ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟΥΥ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟΜΜΗΗΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
τον επαναληπτικό πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο την οικονοµικότερη 

προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια: 
ΜΜ ΙΙ ΣΣ ΘΘ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   ΜΜΗΗ ΧΧ ΑΑ ΝΝ ΗΗΜΜΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ∆∆ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

ΠΠ ΥΥ ΡΡ ΟΟ ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΛΛ ΟΟ ΙΙ ΠΠ ΕΕ ΣΣ   ∆∆ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   
Προϋπολογισµού 26.400,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί 
α) σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1) της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις 
σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, 

2) του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»,   
3) του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
4) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών» 
5). του Π.∆. 60/2007 
6) του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 
7) την αριθµ. 110/17-07-2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  
 

καλεί 
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τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως 
άνω προµήθειας. 

   

   

ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 27/07/2015 , ηµέρα ∆ευτέρα ,  στην Αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά, που βρίσκεται στην 
Τοπική Κοινότητα Χρυσού, µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.µ. και ώρα 
λήξης αποδοχής προσφορών την 11.00 π.µ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισµός δεν διενεργηθεί κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, 
τότε αυτός θα διεξαχθεί εκ νέου στο ίδιο µέρος και σε ηµεροµηνία και ώρα που θα καθοριστεί µε 
νέα διακήρυξη καθώς θα αποτελεί ένα νέο , αυτοτελή διαγωνισµό και θα πρέπει να τηρηθούν οι 
προβλεπόµενες διατυπώσεις δηµοσιότητας  . 

Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
στους διαγωνιζοµένους χωρίς να ανοιχτούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩ∆Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Με την παρούσα προµήθεια πρόκειται να µισθωθούν από τον ∆ήµο Εµµανουήλ Παππά 
ένας µικρός περιστρεφόµενος φορτωτής (διαβολάκι), ένας λαστιχοφόρος περιστροφικός 
εκσκαφέας ανεστραµµένου πτύου (τσάπα) και ένα φορτηγό αυτοκίνητο, για την εκτέλεση 
εργασιών στα πλαίσια των δράσεων πυροπροστασίας εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Εµµανουήλ Παππά. 

Τα παραπάνω δοµικά µηχανήµατα θα κινούνται και θα εργάζονται εντός των διοικητικών 
ορίων του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα τεύχη δηµοπράτησης καθώς και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που θα 
συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, διατίθενται από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Εµµανουήλ 
Παππά στη διεύθυνση www.empapas.gr στο link ∆ιαγωνισµοί – ∆ηµοπρασίες. Περαιτέρω 
πληροφορίες: κα ∆οχτίνη Κουκουλά, τηλ.: 2321 3 52640, µέχρι και Παρασκευή στις 24-07-2015. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Για τη δηµοπράτηση της προµήθειας και την εκτέλεση της, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
α) σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1) της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις 
σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, 

2) του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»,   
3) του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
4) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών» 
5). του Π.∆. 60/2007 
6) του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση 

προµήθεια, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. το συµφωνητικό. 
2. η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. η Οικονοµική Προσφορά. 
4. το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 
6. η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και 
µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά. Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν στο ειδικό έντυπο 
που θα τους χορηγηθεί από τον ∆ήµο Εµµανουήλ Παππά, το ποσοστό της προσφερόµενης 
έκπτωσης επί των τιµών µονάδος του Τιµολογίου της µελέτης τα οποία θα εκφράζονται σε 
ακέραιο θετικό αριθµό. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που θα προσφέρει το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου της µελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο διαφορετικούς φακέλους, το φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι 
αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία και τη διεύθυνση 
(οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 
διαγωνιζόµενου. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος 
(απαραίτητα σφραγισµένος) την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 
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Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά 
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. 

Ο φάκελος προφοράς του διαγωνιζοµένου υποβάλλεται στο διαγωνισµό ιδιοχείρως. 
Στην υποβολή νοµιµοποιείται για µεν τα φυσικά πρόσωπα ο ιδιοκτήτης των µηχανηµάτων, 
για δε τις εταιρικές µορφές Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που διαθέτουν ιδιόκτητα 
µηχανήµατα ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος Εργοληπτικής 
Επιχείρησης που έχει τη µορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε., ο εξουσιοδοτηµένος διαχειριστής σε περίπτωση 
Ε.Π.Ε. και εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ. σε περίπτωση Α.Ε. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
ως εξής: 
- Στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά 

όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 15 της παρούσης και η εγγύηση συµµετοχής. 
- Στο σφραγισµένο, επί ποινή αποκλεισµού, φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται η 

οικονοµική προσφορά του διαγωνιζοµένου, συντεταγµένη στην Ελληνική γλώσσα και 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που χορηγείται από την Υπηρεσία. Προσφορές που έχουν 
συνταχθεί µε διαφορετικό τρόπο από το υπόδειγµα της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται, 
καθιστώντας το σύνολο της προφοράς του διαγωνιζοµένου απαράδεκτη. 

Επισηµαίνεται ότι : 
α) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες απουσιάζει η υπογραφή και 

σφραγίδα του υποψηφίου 
β) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες το αναγραφόµενο επιµέρους 

ποσοστό έκπτωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθµός, 
γ) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθµητικής. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή θα προκύψει 

από το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης. 
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι ευκρινώς γραµµένη και να µη φέρει σβησίµατα. 

∆εν ισχύει η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο τις παρούσας 
διακήρυξης έως την προηγουµένη ηµέρα της δηµοπρασίας. 

Η γραπτή απάντηση του ∆ήµου επί των ζητουµένων διευκρινήσεων θα κοινοποιείται µε 
κάθε πρόσφορο µέσο σε όλους τους υποψηφίους που έχουν παραλάβει έως εκείνη τη στιγµή τα 
Τεύχη του ∆ιαγωνισµού αλλά και θα χορηγείται στο εξής σε όσους άλλους µελλοντικά τα 
ζητήσουν. 

Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 
προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων τις διακήρυξης και της σχετικής µελέτης. 

Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο 
του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 
Αξιολόγησης της Αποτελεσµάτων, εφεξής αναφερόµενη ως ‘Επιτροπή’. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της Επιτροπής καταγράφονται (µε 
βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει. Σε 
περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση για το παραδεκτό της συµµετοχής λαµβάνεται 
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των 
οικονοµικών προσφορών. 

Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόµενου πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να έχει έτοιµα για 
επίδειξη ή παράδοση στην Επιτροπή και στον τόπο, ηµέρα και ώρα που έχουν καθοριστεί, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά : 
- Τα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόµο για τον ορισµό του εκπροσώπου και του 

αναπληρωτή του (Πρακτικά του ∆.Σ., συµβολαιογραφικά πληρεξούσια κ.λ.π.). 
- ∆ηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης. 

Πριν από την παραλαβή του φακέλου προσφοράς, ελέγχονται από την Επιτροπή, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη εµφάνιση του εκπροσώπου, όπως αυτός 
αναφέρεται στις διατάξεις που είναι γραµµένες επάνω στο φάκελο και αποκλείονται από την 
παραπέρα συµµετοχή οι µη πληρούντες τις προϋποθέσεις συµµετοχής. 

Στη συνέχεια και αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο εκπρόσωπος 
θα παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής τού διαγωνισµού το φάκελο προσφοράς σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Άρθρο 5 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο φάκελος εσωτερικά θα περιέχει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής όπως αυτά προαναφέρθηκαν και τον σφραγισµένο "ΦΑΚΕΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" πού περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά τού 
διαγωνιζόµενου. 

Κατόπιν αριθµείται ο φάκελος προσφοράς µε αύξοντα αριθµό και παραλαµβάνεται. Στη 
συνέχεια, αριθµείται µε αύξοντα αριθµό το κάθε δικαιολογητικό του φακέλου. Τα έγγραφα 
καταγράφονται περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι µε τους 
όρους της διακήρυξης και το Νόµο, σε επήκοο των παρισταµένων. 

Ο εσωτερικός φάκελος µε την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" 
δεν αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ αυτούς ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου 
προσφοράς. 

Αφού λήξει η καταγραφή, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία συµµετοχής που περιέχονται 
στους φακέλους και σε µυστική συνεδρίαση αποφασίζει για τους τυχόν αποκλειόµενους. 

Κατόπιν, ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων διαγωνιζόµενων τυχόν αποκλείονται από τη 
συνέχιση του διαγωνισµού και τους λόγους αποκλεισµού κάθε ενός και καλεί τους εκπροσώπους 
τους να παραλάβουν τους φακέλους προσφοράς. Εάν οι εκπρόσωποι εκδηλώσουν την πρόθεση να 
υποβάλλουν ένσταση τότε οι φάκελοι προσφορών παραµένουν στα χέρια της Επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

Οι φάκελοι των προσφορών των γενοµένων δεκτών στο διαγωνισµό αποσφραγίζονται 
κατά σειρά σε ανοιχτή συνεδρίαση και ανακοινώνονται µεγαλόφωνα. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή µη σύµφωνες προς τους όρους 
της διακηρύξεως απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσέφερε το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης, όπως αυτό προκύπτει από την οικονοµική του προσφορά. 

Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει, µε ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων, το ίδιο ποσοστό έκπτωσης θα διεξαχθεί κλήρωση µεταξύ αυτών ενώπιον 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά, κατά τέτοιο τρόπο που να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 
δηµοπρασίας. 

Το ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής του ηµεροµισθίου θα είναι το ίδιο για το σύνολο των 
ηµεροµισθίων του δοµικού µηχανήµατος που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό 
µελέτης. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης για µία οµάδα δοµικών 
µηχανηµάτων , όπως αυτές χωρίζονται στον Προϋπολογισµό του έργου (οµάδα Α και οµάδα Β) 
και όχι απαραίτητα και για τις δύο. Σε αυτή την περίπτωση συµπληρώνεται στην Οικονοµική 
προσφορά και στην συνηµµένα στα δικαιολογητικά συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση το πεδίο (ή 
τα πεδία) που αφορά την οµάδα δοµικών µηχανηµάτων για την οποία ο διαγωνιζόµενος καταθέτει 
προσφορά. 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για µία οµάδα δοµικών 
µηχανηµάτων, υποβάλλονται στον διαγωνισµό τα δικαιολογητικά συµµετοχής της παρ. 14γ για το 
δοµικό µηχάνηµα (ή µηχανήµατα) για το οποίο υποβάλλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΕΡΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρµοδίως. 
Η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής η οποία θα συνεδριάσει µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προβλεποµένων 
στο άρθρο 11 ενστάσεων. 

Η δηµοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από την 
παρατυπία διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

Οµοίως µπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισµός και πριν το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών, εάν αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συµπαιγνία των διαγωνιζοµένων για την 
ανάληψη της εργασίας ή της παροχής υπηρεσίας χωρίς πραγµατικό ανταγωνισµό. Σε αυτή την 
περίπτωση, η Οικονοµική Επιτροπή καταγράφει µε λεπτοµέρεια στο πρακτικό του διαγωνισµού 
τα όσα συνέβησαν, όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψη της, καθώς και τη γνώµη της επί του 
θέµατος. 

Εφόσον ασκήθηκε ένσταση εκ των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή 
συµπαιγνίας κατά την δηµοπρασία ή αυτό αναφέρεται στην απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ο Περιφερειάρχης εν όψει και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του διαγωνισµού, 
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αποφαίνεται δι' αιτιολογηµένης αποφάσεως, εγκρίνοντας ή ακυρώνοντας την απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνον µετά την κατά τις προηγούµενες 
παραγράφους, ακύρωση ή µη έγκριση. Επίσης η δηµοπρασία δύναται να επαναλαµβάνεται άπαξ, 
λόγω ασύµφορου, κρινόµενου τούτου δι' αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού επιτρέπεται να ακυρωθεί µόνο για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : 
- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά µόνο εφ όσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού. 
- εάν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από τον Εργοδότη. 
- εάν ο ανταγωνισµός, κατά την κρίση της αρµόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε ανεπαρκής 

και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων για αποφυγή 
πραγµατικού ανταγωνισµού. 

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την 
απόλυτη κρίση του, χωρίς να δηµιουργείται δικαίωµα αποζηµίωσης από την αιτία αυτή. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης τής περιληπτικής διακήρυξης τού διαγωνισµού, καθώς και τα 
έξοδα αναγγελίας του διαγωνισµού, βαρύνουν τον ανάδοχο Πάροχο υπηρεσιών.  

Εάν δεν κοινοποιηθεί στο µειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισµού µέσα στην 
προθεσµία ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, µπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι 
ανακαλεί οριστικά την προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής µέσα σε 10 ηµέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού απευθύνονται προς την Επιτροπή και 
κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη 
διεξαγωγή του διαγωνισµού. Η ένσταση πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στη 
Επιτροπή. Τα πρακτικά του διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να 
λάβει αιτιολογηµένη απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή, αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για επικύρωση. 

Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων, επιστρέφονται στους 
διαγωνιζόµενους που αποκλείσθηκαν από τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και δεν υπέβαλαν 
εµπρόθεσµα ενστάσεις οι "ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" σφραγισµένοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τέσσερις (4) µήνες 
προσµετρούµενοι από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ∆ήµος θα απευθύνει 
ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες, αν αποδέχονται τη παράταση για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και σε 
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καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν 
και για τυχόν παρατάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, ατοµικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις και οποιασδήποτε εταιρικής µορφής εργοληπτικές επιχειρήσεις, που έχουν στην 
κατοχή τους ιδιόκτητα δοµικά µηχανήµατα. 

Οι έχοντες το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, δεν µπορούν να µετέχουν µε 
περισσότερες από µία προσφορές. 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί όσα φυσικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τις υποχρεώσεις. 

Η Οικονοµική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά 
διαγωνιζοµένου, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. 

Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για τον 
προσφέροντα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος προφοράς του διαγωνιζοµένου υποβάλλεται στο διαγωνισµό ιδιοχείρως µε 
την επίδειξη του Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας. Στην υποβολή νοµιµοποιείται για µεν τα 
φυσικά πρόσωπα ο ιδιοκτήτης των µηχανηµάτων, για δε τις εταιρικές µορφές Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που διαθέτουν ιδιόκτητα µηχανήµατα ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένος 
οµόρρυθµος εταίρος Εργοληπτικής Επιχείρησης που έχει τη µορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε., ο 
εξουσιοδοτηµένος διαχειριστής σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ. σε 
περίπτωση Α.Ε. 

Οι δικαιούµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά να 
καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή νοµίµως 
επικυρωµένα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα  : 

α. Πρωτότυπη Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, αναγνωρισµένης ελληνικής 
τράπεζας ή του ∆ηµόσιου Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ύψους 2% επί του 
προϋπολογισµού της υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τετρακοσίων 
είκοσι εννιά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (429,27 €), οι οποίες θα απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή (∆ήµος Εµµανουήλ Παππά). 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να εκδίδονται χωρίς χρονικό περιορισµό 
ισχύος ή το λιγότερο για ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία 
δηµοπράτησης. 

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι: 

i. ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενηµερότητα), 

ii. ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις τους (φορολογική ενηµερότητα), 
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iii. ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές στα οικεία επαγγελµατικά τους 
ταµεία ή επαγγελµατικές οργανώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανήκουν σε κάποιο 
από αυτά. 

Τα ανωτέρω i και iii στοιχεία προσκοµίζονται σε φωτοαντίγραφα ενώ η βεβαίωση 
φορολογικής ενηµερότητας προσκοµίζεται απαραιτήτως πρωτότυπη. 

γ. Την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια του δοµικού µηχανήµατος το οποίο θα 
διαθέσει για την εκτέλεση της εργασίας – παροχής υπηρεσίας. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, εκτός από τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την 
Υπηρεσία) στην οποία θα δηλώνεται: 

i. οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα, ο αριθµός κυκλοφορίας, το εργοστάσιο 
κατασκευής και ο τύπος του δοµικού µηχανήµατος µε το οποίο ο διαγωνιζόµενος 
συµµετέχει στο διαγωνισµό 

ii. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

iii. ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 
Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις 

iv. ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό και επαγγελµατικό παράπτωµα για το οποίο της 
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία για την 
ανάθεση της υπόψη εργασίας  

v. ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών συνθηκών εκτέλεσης της 
εργασίας, τις οποίες αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

Όλα τα ανωτέρω (β) έως και (η) στοιχεία, προκειµένου να είναι παραδεκτή η προσφορά 
του διαγωνιζόµενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής 
των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των 
έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
θεωρούνται πρωτότυπα. 

Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους 
από τους διαγωνιζόµενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή 
δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισµό, αποκλείεται. 

Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός ορίων όπου 
ρητά αναφέρονται τέτοια όρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το συνολικό χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο ο ∆ήµος υποχρεούται να εξαντλήσει τα 
προβλεπόµενα ηµεροµίσθια των µηχανηµάτων ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή 
της σύµβασης, ή µέχρι εξάντλησης του συνόλου των ηµεροµισθίων των δοµικών µηχανηµάτων, 
οποτεδήποτε αυτή και αν συµβεί εντός της χρονικής περιόδου της υπογραφείσας σύµβασης.  
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Το αντικείµενο της διακήρυξης προδιαγράφεται αναλυτικά στα οικεία τεύχη της µελέτης 
µε αριθµό 6/2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, για την υπογραφή της Σύµβασης, ορίζεται σε ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της σύµβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., οι οποίες 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (∆ήµος Εµµανουήλ Παππά). 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία του 
διαγωνιζόµενου σχήµατος, τον τίτλο του έργου για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή, ότι 
ο εγγυητής παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ του διαγωνιζόµενου 
µέχρι του παραπάνω ποσού και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβληθεί το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά χωρίς καµία αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από την σχετική 
έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους καλύπτουν 
στο σύνολο τους, χωρίς διάκριση, την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και 
οποιαδήποτε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, που µπορεί να προκύψει εξ αιτίας της 
εκτέλεσης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για έγκριση 
του ∆ιαγωνισµού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του (συµβατικό τίµηµα). 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας κοινοποιείται στον µειοδότη, 
που καλείται σε ορισµένο τόπο και χρόνο, µέσα σε προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) 
ηµερών και µεγαλύτερη των δεκαπέντε 15) ηµερών, να καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία και να υπογράψει τη σύµβαση. 

Αν ο µειοδότης δεν εµφανισθεί µέσα στην προθεσµία που έχει ταχθεί ή δεν προσκοµίσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι 
προβλεπόµενες από την αριθµ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους κυρώσεις. 

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
την ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

 
ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται βάσει τιµολογίου προσκοµίζοντας συνηµµένα δελτία ηµερών 

εργασίας ώστε να αποδεικνύονται οι µονάδες εργασίας . Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται 
από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την πληρωµή του να 
προσκοµίσει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα .  

Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι , τέλη ,κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες 
επιβαρύνσεις , όπως ισχύουν κατά το χρόνο που  δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους . 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες στα γραφεία του ∆ήµου . 
Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 

καταστήµατος , θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και σε µία ηµερήσια του νοµού . 
Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΝΟΤΑΣ 
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