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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 

         ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 
 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3-5 ΤΟΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

  

 
    

 
 

 

 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚΗΗΡΡ ΥΥ ΞΞΗΗ   ΠΠΡΡΟΟΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩΝΝ ΙΙ ΣΣΜΜΟΟΥΥ    

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΧΧΟΟΥΥ   ΠΠΑΑ ΡΡΟΟΧΧΗΗ ΣΣ   ΥΥΠΠΗΗΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

 
 

 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

 

ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
 

ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  
 

και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη συνολική τιμή 
 

για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: 
 

 

ΜΜ ΙΙ ΣΣ ΘΘ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   ΦΦΟΟ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   ΑΑ ΥΥ ΤΤ ΟΟ ΚΚ ΙΙ ΝΝΗΗ ΤΤ ΟΟ ΥΥ   33 -- 55   ΤΤ ΟΟΝΝΩΩΝΝ   

  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΙΙ ΣΣ   ΑΑΝΝ ΑΑ ΓΓ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ .. ΕΕ .. ΥΥ .. ΑΑ .. ΛΛ ..     ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΥΥ ΣΣ   22 00 11 66   

  
προϋπολογισμού 4.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.), 
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Άρθρο 1
ο
  Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή - Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

 
1.1 Εργοδότης της υπηρεσίας είναι: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου 

(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).  
 
 

 

1.2 Αναθέτουσα Αρχή της υπηρεσίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) που έχει έδρα : 

 
 

 
Οδός  : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 
Ταχ.Κωδ. : 81 100 
Τηλ. : 22510-24444 / 22510-46388 
Telefax : 22510-40121 

E-mail  : deyam@otenet.gr 

 
προς το οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 
1.3 Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την παροχή της υπηρεσίας (εκτέλεση μεταφοράς αδρανών και 

προϊόντων εκσκαφών) είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 

Άρθρο 2
ο
  Παραλαβή τευχών δημοπράτησης 

 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζομένους και τα τεύ-
χη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας διατίθενται από την Τεχνική Υπη-
ρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17–1ος όροφος, πληροφορίες κ. Φινδανής Παρα-
σκευάς - τηλ. 22510-24444). 

 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την  Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ μέχρι 
και την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 

. 
Η παραλαβή του συνόλου των τευχών και του εντύπου οικονομικής προσφοράς γίνεται αδαπάνως, 
με την προϋπόθεση ότι η αναπαραγωγή των τευχών γίνεται με δαπάνη και επιμέλεια των ενδιαφε-
ρομένων.  

  
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα συμβατικά τεύχη και το Έντυπο Οικο-
νομικής Προσφοράς από την επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr). 

 

Άρθρο 3
ο
  Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό –  

   Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 
 
3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 15, το φάκελο της προσφοράς 
τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 
3.2 Η προσφορά αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους:  
 α) το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και β) το φάκελο της οικονομικής προσφοράς.  

  
 Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος:  
 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής ή Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς αντίστοιχα, τον 

τίτλο της υπηρεσίας για την οποία υποβάλλεται η προσφορά, την επωνυμία, τη διεύθυνση 
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 
προσφέροντος/ διαγωνιζόμενου.  

         Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω ( εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

 
Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή απο-
κλεισμού σφραγισμένος.  

 
3.3 Οι προσφέροντες/ διαγωνιζόμενοι καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επι-

τροπή του Διαγωνισμού.  
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 Δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζο-
μένου, έχουν : 

 σε περίπτωση φυσικού προσώπου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. 

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιο- 
      δοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας.  

 σε περίπτωση μεμονωμένης ΕΠΕ. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της.  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε., το εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.  

  
 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 
 
 3.4  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 

χωρίς να ανοιχτούν.  
 
 Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη 

υποβολή (την ακριβή ώρα που υποβλήθηκε η προσφορά) και απορρίπτει την προσφορά ως 
απαράδεκτη.  

 

Άρθρο 4
ο
  Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της 
προθεσμίας του άρθρου 15 της παρούσας.  
Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, 
που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, δηλαδή μετά την επέλευση 
της ώρας 10.00 π.μ, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και 
κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής των προσφορών.  

 
β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στον «πρόχειρο διαγωνισμό» γίνεται από την Επιτρο-
πή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμ-
βάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και των έλεγχο των οικονο-
μικών προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
 
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται η Επιτροπή  Διαγωνισμού :  

 καταγράφει στο πρακτικό – με βάση το σχετικό έγγραφο που επιδεικνύεται - τα στοιχεία του 
προσώπου που υποβάλει την προσφορά (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας) και ελέγ-
χει, αν έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας. 

 αριθμεί και ανοίγει τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά τη σειρά επίδοσης, 
αριθμεί και μονογράφει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά και ελέγχει :  
α) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων κατά την παρ. 3.2 της παρούσας. 
β) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 18 της παρούσας.  
γ) το νομότυπο, την πληρότητα και την ισχύ όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής (εγγυη-
τικών επιστολών συμμετοχής, υπευθύνων δηλώσεων, αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλι-
στικής ενημερότητας) 

 αριθμεί και αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων 
κατά τη σειρά επίδοσης, αριθμεί τις οικονομικές προσφορές, οι οποίες  μονογράφονται από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και : 
α) καταχωρίζει όλες τις οικονομικές προσφορές, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν ανα-
γκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά επίδοσης, ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.  
β) ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών (έλεγχος πληρότητας υπογραφών και 
μονογραφών).  
γ) ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζο-
μένων και την αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή των προσφερόμενων τιμών μονάδος. 

    
δ) Η διαδικασία καταγραφής και ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται αυθημερόν. 

 
ε) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνι-
σμού απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτι-
κό των λόγων αποκλεισμού) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους 
κρίθηκαν παραδεκτές.  
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Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους τις προ-
σφορές που απορρίφθηκαν και τους λόγους απόρριψης τους. Επίσης ενημερώνει τους διαγωνιζο-
μένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού στο τέλος του ωραρίου εργασίας (ώρα 14:30) 
και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
ημέρα της δημοπρασίας. 

 
Οι ενστάσεις απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπη-
ρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
στ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το 
έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Αναθέτουσα Αρχή, 
η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη.  

 
Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση, την οποία και διαβι-
βάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις 
στηρίζονται) στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία 
(στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.  
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σ’ όλους τους διαγωνιζόμενους. 

 
4.2   Έγκριση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    

 
α) Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας. 

 
Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές, οι οποίες 
ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  

 
β) Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κοινοποιεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους την εγκριτική του αποτε-
λέσματος της δημοπρασίας απόφαση (κατακύρωση) και συγχρόνως προσκαλεί το μειοδότη  να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 

 
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομι-
κώς με απόδειξη ή με τηλεομοιοτυπία (fax), κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 

 
Άρθρο 5

o
  Σύμβαση - Συμβατικά τεύχη 

 

5.1 Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μέσα σε προθεσμία, που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημε -
ρών, για την υπογραφή της σύμβασης.  

 
5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα παρασχεθεί η προς ανάθεση υπηρε-

σία, 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 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
5. Η Τεχνική Περιγραφή. 
6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

Άρθρο 6
ο
 Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

Για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας, την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή της υπηρεσίας 
(εκτέλεση μεταφοράς προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών) εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
ακολούθων νομοθετημάτων: 
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6.1  Του  Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσε-
ως», κατά το μέρος που αφορά μεταφορές και εξακολουθεί να ισχύει. 

 
 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και ιδιαίτερα του άρθρου 209, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση 
της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
 
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/ 
85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα των άρθρων 132 και 133. 
 
Της αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση χρηματικών πο-
σών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/ 95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
 
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νο-
μαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρό-
γραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
 
Του Ν. 4281/20014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργα-
νωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» κατά το μέρος που ισχύει προ της 
πλήρους εφαρμογής του. 

 
6.2 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβά-

νονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 
τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευ-
τική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 7
ο
 Χρηματοδότηση της υπηρεσίας – Φόροι - Δασμοί 

 

7.1 Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  και υπόκειται στις κρατήσεις,
 

οι οποίες προβλέπονται για τις υπηρεσίες αυτές, περιλαμβανομένης και της κράτησης ύψους 
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά-
σεων. 

  

7.2 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 8

ο
 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

 
 Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλή-
ρως τις συνθήκες παροχής της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 9
ο
  Τίτλος – Προϋπολογισμός –Τόπος – Περιγραφή της υπηρεσίας 

 

9.1 Τίτλος της υπηρεσίας 

 

 Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι:  
 
 «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου 3-5 τόνων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2016» 
  
9.2 Προϋπολογισμός της υπηρεσίας 

  

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός Μελέτης της υπηρεσίας ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ.  
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9.3 Τόπος παροχής της υπηρεσίας  

 

Η υπηρεσία (μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και μεταφορά αδρανών υλικών) θα παρασχεθεί στα 
διοικητικά όρια της δημοτικής ενότητας Μυτιλήνης και στα διοικητικά όρια της δημοτικής κοινότητας 
Λουτρόπολης Θερμής.  

 
9.4 Περιγραφή της υπηρεσίας 

  
Η υπηρεσία (μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και αδρανών υλικών) θα παρέχεται σταδιακά σύμφω-
να με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες στα πλαίσια συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέ-
τευσης (αποκατάσταση βλαβών), καθώς και στα πλαίσια κατασκευής νέων συνδέσεων ή μικρής 
κλίμακας έργων. 

 

Άρθρο 10
ο
 Προθεσμία παροχής της υπηρεσίας 

 

Η συνολική προθεσμία για την παροχή της υπηρεσίας ορίζεται σε οκτώ (8) ημερολογιακούς 
μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

 

Άρθρο 11
ο
  Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

11.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». 
  
11.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο και    
         θα εκφράζεται «με συμπλήρωση τιμών ανά προσφερόμενη εργασία». 

 
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες από τις τιμές μονάδος του ενδει-
κτικού προϋπολογισμού. 

 
 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) οικονομική προσφορά. 
 

Άρθρο 12
ο
  Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή για το σύ-

νολο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας (μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και μεταφορά αδρανών 
υλικών). 

 

Άρθρο 13
ο
 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 
13.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητική 

επιστολή, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της δημο-
πρατούμενης υπηρεσίας (μίσθωση φορτηγού), ήτοι σε 80,00 €.  

Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται, είτε στην Αναθέτουσα Αρχή,  είτε στον εργοδότη της πα-
ρεχόμενης υπηρεσίας.   

13.2 Η εγγυητική επιστολή αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματε-
πώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου (εται-
ρείας), τον τίτλο της υπηρεσίας για την οποία δίνεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από 
την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής 
του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσι-
μες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.  

 
Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο της παρεχόμενης υπηρεσίας ή τον υπέρ ού η 
εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό, αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 

 
13.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 

των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον μέχρι και την 27

η
 Ιουλίου 2016. 

 
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του εργοδότη της υπηρεσίας, αν ο 
διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή 
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στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύμβασης.  

 
13.4  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών  από την κοινοποί-
ηση σε αυτούς, είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα 
επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 
σύμβασης. 

 

Άρθρο 14
ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλε-
σης της υπηρεσίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του  προϋπολογι-
σμού της σύμβασης. 

 
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 13 και 14 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουρ-
γούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
και έχουν το δικαίω-μα 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. 

 

Άρθρο 15
ο 

Τόπος διαγωνισμού – Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών 
 

Ο «πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός» θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελευθ. 
Βενιζέλου 13-17, 81 100 Μυτιλήνη – 1

ος
 όροφος). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 
27η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

 

Άρθρο 16
ο
 Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό  για διάστημα ενός 
(1) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

 
Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση.  

 
 

Άρθρο 17
ο
  Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 
Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία 
(1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη δημοπρασία 
και θα τοιχοκολληθεί πριν από την ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας 
που διενεργεί τη δημοπρασία.  

                     
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, αρχικού 
και τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τους προσφέροντες/ ενδιαφερόμε-
νους που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
της υπηρεσίας

 
.  

 

Άρθρο 18
ο
  Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 
Στον «πρόχειρο διαγωνισμό» δικαιούνται να συμμετάσχουν:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται νόμιμα 

στο δημοπρατούμενο αντικείμενο.  

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι της δημοπρατούμενης υπηρεσίας πρέπει να κατέχουν όλα ή μερικά 

από τα μηχανήματα έργων – οχήματα, τα οποία ζητούνται και να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-

σης της εργασίας,  
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Άρθρο 19

ο
  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 
Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:  
α) φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και β) σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

19.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δι-
καιολογητικά :  

1. Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 13 της παρούσας, η οποία κατατίθεται 
πρωτότυπη. 

2. Κατάσταση με τα ιδιόκτητα φορτηγά, που θα διαθέσει για την παροχή της δημοπρατού-
μενης υπηρεσίας. 

3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που θα διαθέσει για την 
παροχή της υπηρεσίας. 

4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των διπλωμάτων οδήγησης οχημάτων, των οδηγών οι οποίοι θα 
παρέχουν την υπηρεσία. 

5. Βεβαίωση ή απόδειξη καταβολής ή βεβαίωση απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας των 
οχημάτων που θα διαθέσει για την παροχή της υπηρεσίας. 

6.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκ-
πρόσωπο της εταιρείας για την οποία υπογράφει και ότι έχει από το καταστατικό δικαίωμα εκ-
προσώπησης της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή ατομικής εταιρείας δεν προσκομίζεται υπεύθυνη δήλω-
ση. 

7. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει 
την προσφορά για λογαριασμό της εταιρείας, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 
Διακήρυξης.  

8.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή ότι ο ενδιαφερόμενος (φυσικό πρό-  
σωπο ή εταιρεία) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας αφορούν όλους τους απασχολούμενους στην 
εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστι-
κό οργανισμό. 

9. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

 
Τα στοιχεία με α/α 8 και 9 θεωρούνται έγκυρα, μόνο εφόσον βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερο-
μηνία παραλαβής των προσφορών. Επίσης θεωρούνται έγκυρα, εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδο-
σης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της δημοπρασίας και από ειδικές δια-
τάξεις δεν προβλέπεται διαφορετικός χρόνος ισχύος τους. 
Τα στοιχεία με α/α 6 και 7 πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μήνα πριν τη δη-
μοπράτηση 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά 
παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρση τους από τους διαγωνιζομένους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 

 
19.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού από τον ενδιαφε-
ρόμενο (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) και όλες οι σελίδες μονογράφονται 
από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών).  

 
Αν ο διαγωνιζόμενος αρνηθεί να μονογράψει τις υπόλοιπες σελίδες, τις μονογράφει η Επιτροπή 
Διαγωνισμού. Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα 
των προσφορών το ονοματεπώνυμο του προσφέροντα και η σφραγίδα της επιχείρησης.  
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Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   
 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
 

α. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  
Διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς τους από-
κλείονται από τη δημοπρασία. 

 
β. Προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφονται οι προσφερόμενες τιμές ολογράφως αποκλείονται 
από τη δημοπρασία. 

 
γ. Η ολόγραφη αναγραφή της τιμής προσφοράς υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής αναγρα-
φής. 

 
δ. Αν παρουσιαστούν :  

 
δ1) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό),  

 
δ2) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή  

 
δ3) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση,  

 
η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.  

 

 
Μυτιλήνη,  Μάϊος 2016 

 
 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Τμήματος 

Μελετών & Κατασκευών 

 

 

 

Νίκος Αναστασίου 

πολιτικός μηχανικός Π.Ε. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Τεχνικής Υπηρεσίας  Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  

 

 

 

Παρασκευάς Φινδανής 

πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

 

 

Με την αριθμό  130/ 25-04- 2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  

 

 

 
 


