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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ  2  του  Ν.2286/1995,τις  διατάξεις  του 
ΕΚΠΟΤΑ  (Υ.Α  11389/93),  του  άρθρου  67  του  Ν.  4257/2014,  του  Ν.4250/2014  ,  του 
Ν.4281/2014  και  την       90 /2016 απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  διακηρύσσει  ότι 
εκτίθεται  σε  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  –ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - και κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για κάθε ένα από τα ζητούμενα 
προς μίσθωση μηχανήματα  όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο  2 της παρούσας,  «Μίσθωση 
μηχανημάτων  2016» με τους ακόλουθους όρους:
Άρθρο 1  ο  : Αντικείμενο διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός αφορά στην μίσθωση μηχανημάτων  για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών 2016 
του Δήμου Ορχομενού. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών της εν λόγω 
μίσθωσης πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ.: 
5/26-02-2016 μελέτη - τεχνική περιγραφή.
Άρθρο 2  ο  : Προσφερόμενα είδη  
 Α) Μίσθωση μηχανημάτων για ημερήσια απασχόληση 8.00 ωρών εργασίας(ημερομίσθιο), 
από 7:30  έως 15:30 εκτός της περιστροφικής τσάπας  που θα χρεώνεται με το μέτρο, καθώς 
και με τιμή μονάδας για τις παρακάτω εργασίες:
1.   Μηχανικός εκσκαφέας με  κουβά και σφύρα ( τύπου   jcb  )  
       Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης
2.  Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ  )  
  Α)  Συντήρηση αγροτικών δρόμων και για συντήρηση ζωνών πυρασφάλειας
3. Μηχανικός εσκαφέας  ( περιστροφική τσάπα)
    Καθαρισμός των αρδευτικών αυλάκων
.4 Ερπυστριοφόρ  ος φορτωτής  
    Για τις ανάγκες της πυροπροστασίας  ( συντήρηση των ζωνών πυρασφάλειας)
 
Άρθρο 3  ο  :   Συμβατικά στοιχεία  
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι:
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
- Τεχνική περιγραφή
- O ενδεικτικός προϋπολογισμός.
- Το τιμολόγιο
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 4  ο  : Προϋπολογισμός  
Ο  προϋπολογισμός  είναι  ενδεικτικός  και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  που  θα  προκύψουν  οι 
ποσότητες  ενδέχεται  να  τροποποιηθούν,  αλλά  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  γίνει  
υπέρβαση  του  ποσού  των  34.150,00  €,  πλέον  Φ.Π.Α.  23%  (7.854,50€),  ήτοι  συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας   42.004,50 € και θα καταλογιστεί σε βάρος των πιστώσεων  
(02.25.6234.0001-02.30.6234.0001, 02.80.8224.0023-02.25.6262.0012-02.30.6234.0002) 
που εμφαίνονται στον προϋπολογισμό δαπανών του έτους 2016
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Α/Α CPV Περιγραφή
Μονάδα

ημέρα και 
μέτρο Ποσότητα

Τιμή
μονάδ
ος

              Σ
Σύνολο

1 43262000 Μίσθωση μηχανικού εκσκαφέα με 
σφύρα και κουβά ( τύπουjcb) ημέρα

40 250 10000

2 43262000 Μίσθωση  διαμορφωτή γαιών 
(γκρέιντερ) ημέρα

22 350 7700

3 43262000 Μίσθωση  μηχανικόυ εκσκαφέα
(περιστροφική τσάπα )  μέτρο

18.500m 0,7 12950

4 43262000 Μίσθωση  ερπυστριοφόρος 
φορτωτής ημέρα

17 350 3.500

Σύνολο
34.150,00

ΦΠΑ 23%
7854,5

Γενικό σύνολo
42004,5

Άρθρο 5  ο  : Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού  
1.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ορχομενού, την    26η -04-2016 και ώρα λήξης 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου 10:00πμ
2.Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την 
προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
3.Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
4.Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 
4-5-2016  στον ίδιο χώρο και ίδια ώρα.
Άρθρο 6  ο  : Επιτροπή Διαγωνισμού-Πληροφορίες -Δημοσίευση  
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού. Περίληψη 
της  διακήρυξης  θα  αναρτηθεί   στη  Διαύγεια,ΚΗΜΔΗΣ  και   στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου 
www.orchomenos.gr  
Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  απευθύνονται  στη  Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου,  τηλ. 2261351115  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και τυχόν  
επαναληπτικών, βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους στον οποίο ή στους οποίους θα  
κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Αν προκύψουν πέραν του ενός ανάδοχοι, η δαπάνη θα  
επιμερισθεί  με  βάση  το  ύψος  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης  για  το  οποίο  κατέθεσαν  
προσφορά.  Σε  περίπτωση  άρνησής  του  να  τις  καταβάλλει,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  
καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής.  
Άρθρο 7  ο  : Γλώσσα  



Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' 
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 
επικυρωμένα επίσημα.
Άρθρο 8  ο  : Δικαίωμα συμμετοχής  
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και  νομικά  πρόσωπα που 
ασκούν  εμπορικό  επάγγελμα σχετικό  με  το  αντικείμενο  της  εργασίας   το  τρέχον  έτος  του 
διαγωνισμού  γεγονός  που  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  πιστοποιητικού  εγγραφής  στο 
οικείο επιμελητήριο ή αναγνωρισμένου σωματίου και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από 
το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.
Άρθρο 9  ο  : Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει τα εξής 
δικαιολογητικά:
Α) Οι Έλληνες πολίτες:
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2% επί του ποσού του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  με το Φ.Π.Α. των κατά περίπτωση προσφερόμενων ειδών και κατατίθεται για 
το  σκοπό  αυτό  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  στην  Ελλάδα  ή  γραμμάτιο 
σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. του αυτού ύψους, ήτοι:
Μηχανικός εκσκαφέας (τσάπα περιστροφική) 319,00€
Διαμορφωτής γαιών (γκρέιντερ) 190,00€.
Mηχανικός εκσκαφέας (τύπου jcb) 246,00€.
 Ερπυστριοφόρος φορτωτής   86,00€
Η εγγύηση  αυτή  θα  επιστραφεί  στον  μειοδότη  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  την 
κατάθεση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης ύψους  5% επί  της  ενδεικτικής  δαπάνης  μη 
συνυπολογιζόμενης της έκπτωσης δημοπρασίας. Οι  εγγυήσεις  των λοιπών συμμετεχόντων 
επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της 
εργασίας.


Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας – κυκλοφορίας των μηχανημάτων-οχημάτων.


Αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης.


Αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις 
υποχρεώσεις  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας  αφορά  όλους  τους  απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων, των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι 
σε  διαφορετικούς  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο τους  ασφαλισμένους  στο 
Ίδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  οργανισμός  κοινωνικής 
ασφάλισης  στον  οποίο  είναι  ασφαλισμένος  κάθε  απασχολούμενος  στην  επιχείρηση  του 
συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και 
Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το  καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού 
κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο  
κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης.
Πιστοποιητικό  από  αρμόδια  αρχή  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  τις  
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  αναγνωρισμένου  σωματίου  με  το  οποίο  θα 
πιστοποιείται  η  εγγραφή  τους  σ'  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμα  τους  ή  βεβαίωση  έναρξης 
επιτηδεύματος.
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι  δεν  έχει  καταδικαστεί  σε  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του 
δραστηριότητας.   Για τα νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού 
μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.
Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

-Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
 Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχουν λάβει γνώση τους όρους της διακήρυξης και της 
μελέτης – τεχνικής περιγραφής και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος και δεν λειτουργούν υπό το καθεστώς νομικών περιορισμών και ότι δεν έχει 
αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

Εφόσον  ο  διαγωνιζόμενος  έχει  τη  μορφή  νομικού  προσώπου  (εταιρείας),  στα 
δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:

-           Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το 
ιδρυτικό  καταστατικό  και  οι  τυχόν  τροποποιήσεις  του  ή  το  τελευταίο  κωδικοποιημένο 
καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.

-           Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο 
καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν 
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.

Εάν  η  προσφορά  υπογράφεται  από  πρόσωπο  που  δεν  προκύπτει  από  τα  ανωτέρω 
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν 
τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 
πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να 
προσκομίζονται  τα  στοιχεία  που  αποδεικνύουν  τη  νόμιμη  εκπροσώπηση  της  εταιρείας  στο 
διαγωνισμό.
Β) Αλλοδαποί:
Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  ισοδύναμα  έγγραφα  που  εκδίδονται  στην  χώρα 
εγκατάστασης τους.
Γ) Νομικά Πρόσωπα Αλλοδαπά ή Ημεδαπά:
          Όλα τα  παραπάνω δικαιολογητικά  των εδαφίων (Α)  και  (Β).  Όσον  αφορά  στην  
προσκόμιση  ποινικού  μητρώου για  να  νομικά  πρόσωπα υπόχρεοι  στην  προσκόμιση  ποινικού 
μητρώου υπόχρεοι να προσκομίσουν είναι:
-  οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών 
(ΟΕ και ΕΕ),
-  οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),
-  ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων 
εταιρειών (ΑΕ),
-  ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών,
-  σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.
 εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου.
Δ) Συνεταιρισμοί:



Οι  συνεταιρισμοί,  επί  πλέον  των  δικαιολογητικών  που  αναφέρονται  στην  ανωτέρω 
περίπτωση Α, πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν 
νόμιμα.
Ε) Ενώσεις προμηθευτών:

Όλα  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που 
συμμετέχει στην ένωση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται μαζί με την προσφορά εφόσον έχουν 
ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 
γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν 
δια εκπροσώπων θα υποβάλουν συνημμένα της προσφοράς τους βεβαίωση εκπροσώπησης με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν τις  
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενδιαφερόμενου 
που γίνεται ενώπιον διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου.
Άρθρο 10  ο  : Τρόπος κατάθεσης προσφορών  
1.  Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στον  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  έγγραφες 
προσφορές  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  παρούσα  διακήρυξη.  Οι  προσφορές 
κατατίθενται αυτοπροσώπως   ή  από   νόμιμο εκπρόσωπο.
2.  Επί  ποινή  αποκλεισμού οι  οικονομικές  προσφορές  θα  είναι  συνταγμένες  σε  έντυπο 
προσφοράς της Υπηρεσίας.
3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη  εργάσιμη μέρα  του διαγωνισμού.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν  τα  οριζόμενα  από  τις  διατάξεις  των  προηγουμένων  παραγράφων   του  παρόντος 
άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν 
τις  προσφορές  προ  της  εκπνοής  της  προθεσμίας  που  καθορίζεται  από  την  διακήρυξη, 
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Άρθρο 11  ο  : Φάκελος προσφοράς  
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, στον  οποίο θα αναγράφονται  
ευκρινώς  τα παρακάτω στοιχεία:

α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την  προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά  στοιχεία  και 
ειδικότερα:
Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  μέσα  σε  υποφάκελλο  όλα  τα  ζητούμενα 
δικαιολογητικά .
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
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Οι  προμηθευτές  έχουν  την  δυνατότητα  να  υποβάλλουν  προσφορές  για  ένα  ή  περισσότερα 
μηχανήματα.

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 διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει 
και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις 
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι  αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 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 πρέπει ο προσφέρων 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 διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις  δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν 
ζητούνται  από  την  επιτροπή  διαγωνισμού,  είτε  ενώπιον  της  είτε  ύστερα  από  έγγραφο  της 
υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 12  ο  : Χρόνος ισχύος των προσφορών  
1.Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αναφέρονται σε τιμή ανά μονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. και θα 
είναι σταθερές μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016.
2.Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 13  ο  : Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές  
Στους  διαγωνισμούς  δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Άρθρο 14   ο  :   Προσφερόμενη τιμή  
1. Με την προσφορά η τιμή του προς μίσθωση μηχανήματος-οχήματος δίνεται ανά μονάδα, όπως 
καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.
3.  Στην οικονομική  προσφορά θα αναφέρεται  η  προσφερόμενη τιμή χωρίς  Φ.Π.Α.  σε Ευρώ 
αριθμητικώς και ολογράφως.
Άρθρο 15   ο  : Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών  
Μετά  την  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών,  το  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και 
αποσφράγισης  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  που 
κατατέθηκαν.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  στο  παραπάνω  όργανο  μετά  την  έναρξη 
διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην  υπηρεσία  για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά  διαγωνισμό που γίνεται με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος των 
δικαιολογητικών,  μονογράφονται  δε  και  ελέγχονται  από  το  παραπάνω  όργανο  όλα  τα 
δικαιολογητικά . Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται



 
Μετά  ακολουθεί  η  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών   σε  οσους  εγιναν  δεκτοί, 
ακολούθως η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς 
και  των  δικαιολογητικών που  υπέβαλαν  σε  πρακτικό  το  οποίο  υπογράφει  .  Κατά  τα  λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο Π.Δ. 28/80.
Άρθρο 16   ο  : Αξιολόγηση προσφορών  
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση  τη χαμηλότερη τιμή ανά μηχάνημα ή όχημα.   Η κατακύρωση 
των πρακτικών του διαγωνισμού θα γίνει με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από 
αξιολόγηση  των προσφορών από την  αρμόδια  επιτροπή του Δήμου  και  την  παρέλευση της  
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
Άρθρο 17   ο  : Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης  
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,  στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι  
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από 
προμηθευτή  που  συμμετέχει  στον  διαγωνισμό  ή  αποκλείσθηκε  από  αυτόν  σε  οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην 
αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από 
την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση του στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2.Οι  ανωτέρω αποφάσεις  της  οικονομικής  επιτροπής  καθώς  και  οι  αποφάσεις  γενικά  που 
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή  
η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύμβασης  δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 18   ο  : Σύμβαση-Διάρκεια  
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία, με βάση 
τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύει και υπογράφεται και από τα δύο  
συμβαλλόμενα μέρη.
2.Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία της υπηρεσίας 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.
3.Η   συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  για   κάθε  μηχάνημα  θα  είναι  για  ένα  έτος  η  μέχρι  
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 19   ο  : Εγγύηση καλής εκτέλεσης    
Ο  ανάδοχος εκμισθωτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής  συμβατικής  αξίας  χωρίς  την  προβλεπόμενη  έκπτωση  και  το  Φ.Π.Α.  Η  εγγύηση 
κατατίθεται  πριν  την υπογραφή της  σύμβασης.  Η εγγυητική  επιστρέφεται  με  το  πέρας της 
μίσθωσης.
Άρθρο 20   ο  : Εκτέλεση της μίσθωσης    
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
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1.Για  τις  νόμιμες  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων  συμπεριλαμβανομένων  και  των  ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων  των  χειριστών  των  μηχανημάτων  ως  και  τα  έξοδα  κίνησης  και  συντήρησης 
αυτών, ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο  Ορχομενού
2.Κατά την διάρκεια του χρόνου σύμβασης δεν επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν 
την  εργασία  τους  παρά  μόνο  αν  εξασφαλιστεί  η  ομαλή  συνέχιση  του  έργου,  άλλως  θα 
αποκλείονται από μελλοντική συνεργασία με το Δήμο.
3.Κατά την διάρκεια των εργασιών οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων μηχανημάτων έχουν ευθύνη 
της σωστής και ακίνδυνης λειτουργίας τους, τυχόν δε ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους ,  
θα βαρύνουν τους ίδιους.
4.Για την αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών οι  ιδιοκτήτες πρέπει  να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα εξασφαλίζοντας στα μηχανήματά τους, τους αναγκαίους βοηθούς που θα διευκολύνουν 
τους χειριστές στις κινήσεις τους καθώς και τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και σήμανσης του 
χώρου εργασίας.
Άρθρο 21   ο  : Τρόπος πληρωμής  
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά βάσει των ημερομισθίων που θα πραγματοποιούνται και 
και  ανάλογα  με  την  οικονομική  δυνατότητα  του  Δήμου.  Ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  στην 
εξάντληση στην  εξάντληση  της  πίστωσης,  είτε  του προϋπολογισμού,  είτε  της  μελέτης.  Τον 
ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, έξοδα δημοσιεύσεως διακηρύξεως 
διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικό, χαρτόσημα, νόμιμες κρατήσεις, οι φόροι βαρύνουν τον 
προμηθευτή εκτός από το χαρτόσημο και τον Φ.Κ.Ε. και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη 
από τον ανάδοχο τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να υποκύψει η απόφαση του 
προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

     
                                                                                   Ορχομενός  18-04-2016

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   
                                                                                 ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
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