
 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  4/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 07/02/2014   Ημέρα: Παξαζθεπή Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 31/01/2014 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα Πένηε (5) 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο,  Α. Πξόεδξνο 
2) Υξηζηόθνξνο Πηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 

3) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  
4) ηζκαλίδεο Ισάλλεο , Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) Ισάλλεο Δεκεηξηάδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο  

 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) Παληειήο Μαηδάλνγινπ, Εθπξόζσπνο ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ, κέινο  

7) Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

 
ΘΔΜΑ 26Ο – Απόθαζη 37_2014 

 

Σρόπος εκηέλεζης δημοπραζίας για ηη «Μίζθωζη μητανημάηων έργοσ έηοσς 
2014»ηων νέων Γημοηικών Δνοηήηων ηοσ Γ.Κιλκίς. 

 

   Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΙΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ζέκα  ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε 

ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο θ. 
Ηιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ αλάγθε κίζζσζεο κεραλεκάησλ 

έξγνπ έηνπο 2014 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο γηα ηηο Δεκνηηθέο Ελόηεηεο ηνπ 

Δήκνπ Κηιθίο όπσο απηόο πξνέθπςε κε ην Ν.3852/10. 
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Η ΔΕΤΑ Κηιθίο δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκό πνπ είρε πξηλ ηε δηεύξπλζε ν νπνίνο 
πξνκεζεύηεθε λα θαιύπηεη κόλν ηηο αλάγθεο ηεο ΔΕ Κηιθίο.  

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζπληήξεζεο ησλ λέσλ ΔΕ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε 
ησλ παξαπάλσ κεραλεκάησλ, επεηδή δελ επαξθνύλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο επεηδή 
πξέπεη λα δηαλπζεί κεγάιε απόζηαζε γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ δηθηύσλ, ε νπνία θάλεη 
αζύκθνξε ηε κεηαθίλεζε ησλ κεραλεκάησλ ιόγσ ζπαηάιεο ρξόλνπ θαη θαπζίκσλ. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό ηίζεηαη ην ζέκα αλάγθεο κίζζσζεο κεραλεκάησλ έξγνπ όπσο θαη 
ε παξνρή ππεξεζίαο νδεγνύ - ρεηξηζηή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
γηα ην έηνο 2014. 

Γηα ιόγνπο ακεζόηεηαο, πξνηείλεηαη λα γίλνπλ ρσξηζηέο ζπκβάζεηο αλά ΔΕ κε 
ηνπηθνύο ηδηνθηήηεο ΜΕ. 

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ 
ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.   

 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 
 

 
 Εγθξίλεη ηελ κειέηε Μ25/2014 πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σ.Τ .Δ.Ε.Τ.Α Κηιθίο. 
 Εγθξίλεη ηε Δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ηε κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 2014. 
 Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό εμόδσλ 62.07 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 όπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 
 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ   

Πξνθεξύζζεη θαλεξή, πξνθνξηθή δεκνπξαζία κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο, 

γηα ηε «Μίζθωζη μητανημάηων έργοσ έηοσς 2014» ζύκθσλα κε ηε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, θαη 

ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
 
Άξζξν 1ν Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο  
Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο παξνύζεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο κίζζσζεο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 
ζήκεξα. 

2. Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

3. Σνπ ΠΓ 270/1981 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ΟΣΑ». 

4. Σνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο», όπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

5. Η παξνύζα δηαθήξπμε. 

 
Άξζξν 2ν πκβαηηθά ζηνηρεία 

ηνηρεία ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνύλ ζ’ απηή, θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη : 

1. Η Γηαθήξπμε. 

2. Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο. 

3. Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ. 
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4. Οη ηερληθή πεξηγξαθή. 
 

Άξζξν 3ν Πξνϋπνινγηζκόο – Υξεκαηνδόηεζε κίζζσζεο 

3.1 Η δαπάλε γηα ηελ κίζζσζε έρεη πξνϋπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζό ησλ 90.000 επξώ (€) πιένλ 

ΦΠΑ 23%, ήηνη 110.700 €. 

3.2 Δίλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2014 κε ΚΑ 62.07. Θα ρξεκαηνδνηεζεί από 

πόξνπο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

Άρθρο 4ο Υξόλνο θαη ηόπνο δεκνπξαζίαο 

4.1 Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ηελ 30 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα Σεηάξηε κε ώξα έλαξμεο 

ιήμεο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 10:00π.κ.  

4.2 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πιεξνθνξεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ δεκνπξαζία από ηνλ 

Υξήζην Αζιαλίδε ζην ηειέθσλν 23410 29330 θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο. Σεύρε 

δεκνπξάηεζεο κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ νη ελδηαθεξόκελνη, ην αξγόηεξν πξηλ από κία (1) πιήξεο 

εκέξα από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (ώξεο 08.00 – 

13.00). Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία κπνξνύλ, επίζεο, λα δεηήζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, 

επηβαξπλόκελνη θαη κε ην θόζηνο απηήο θαη ρσξίο θακηά επζύλε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ γηα ηπρόλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαιαβή. 
 

Άρθρο 5ο Δεθηνί ζηε Δεκνπξαζία 

5.1 Γηα ηελ αλσηέξσ κίζζσζε δεθηνί ζηε δεκνπξαζία γίλνληαη : 

 Φπζηθά πξόζσπα Έιιελεο θαη αιινδαπνί  

 Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά 

 πλεηαηξηζκνί 

 

5.2 Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ζηελ ππεξεζία 

 Σελ θεξεγγπόηεηά ηνπο 

 Σελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπο 

 Σελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

 
5.3 ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηέο θαη μεμονωμένες προζθορές ποσ δεν αναθέρονηαι ζηο ζύνολο 

ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο αιιά ζε ηκήκα απηήο. 
 

Άρθρο 6ο Σξόπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

6.1 Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ απηνύ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ 

ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 

6.2 Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο, ζηελ Διιεληθή θαη κόλν γιώζζα  

6.3 Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνύλ ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα 

γίλεη ε δεκνπξαζία θαη θαζνξίδνληαη ζηελ § 4.1 ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο απηνπξνζώπσο από ηνπο 

δηαγσληδόκελνπο κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο ή από εθπξνζώπνπο απηώλ πξνζθνκίδνληαο 

ζηελ πεξίπησζε απηή καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν. 

6.4 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκόδηα όξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο 

πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζζνύλ καδί κε ηηο άιιεο, πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ 

Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εθπξόζεζκα. 

6.5 Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε 

δπν αληίγξαθα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ), ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηεο § 6.6 ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
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6.6 Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη επθξηλώο ηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

1) Σελ ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ” κε θεθαιαία γξάκκαηα 

2) Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία ηεο κίζζσζεο 

3) Σνλ αξηζκό ηεο κειέηεο 

4) Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

5) Σελ εκεξνκελία ηνπ δεκνπξαζίαο  

6) Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα 

6.7 Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα: 

6.7.1 Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε “ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ”    κε όια ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνύληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζεο, κε ηελ ζεηξά πνπ απηά 

δεηνύληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηόκν ή ληνζηέ ώζηε λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα απώιεηάο ηνπο. 

6.7.2 Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ”   όπνπ έμσ απηό απηόλ 

ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε θεθαιαία γξάκκαηα όια ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ § 6.6 ηεο παξνύζεο  . Μέζα ζηνλ θάθειν απηό ζα πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ 

ζε επξώ. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη όιεο νη θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε 

επηβάξπλζε (π.ρ. έμνδα δεκνζίεπζεο θ.ιπ.) εθηόο ηνπ ΦΠΑ. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε 

ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο όηαλ αλνηρζεί θα απορρίπηεηαι ως απαράδεκηη. 

6.8 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα. Η 

δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά 

ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Η πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο νη νπνίεο θαζηζηνύλ απηή αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

6.9 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

ή πξόζθιεζεο. 

 

Άρθρο 7ο Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

7.1 ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηέο ότι μόνο οι προζθορές ποσ αναθέρονηαι ζηο ζύνολο ηεο 
δεηνύκελεο πνζόηεηαο αιιά θαη μεμονωμένες προζθορές. 

7.2 Οη δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ππνβάιινπλ ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :  

7.2.1 Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ή γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 9ν άξζξν ηεο παξνύζεο 
δηαθήξπμεο. 

7.2.2 Αληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ κεραλήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύεηαη ε πξαγκαηηθή 
ηζρύο ηνπ (HP). 

7.2.3 Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ κεραλήκαηνο 

7.2.4 Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ηειώλ ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ 

7.2.5 Άδεηα ρεηξηζηή θαηάιιειε γηα ην πξνζθεξόκελν κεράλεκα 

7.2.6 Γήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη 
απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

7.2.7 Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνύο-
δεκνπξαζίεο δεκνζίνπ ή θαη από νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

7.2.8 Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ γηα ην εάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο. 

7.2.9 Γήισζε γηα ηελ ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, 
όζνλ θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, θαζώο θαη εάλ ε 
επηρείξεζε έρεη ππνπέζεη ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειώζεηο 
θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη από ηηο ππεξεζίεο. 

 

Σα ζηοιτεία από 7.2.6 έως 7.2.9 μπορούν να είναι ζε ένα ενιαίο ένησπο – σπεύθσνη δήλωζη. 
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Δθηόο από ηα παξαπάλσ νη δηαγσληδόκελνη ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ππνβάιινπλ επίζεο: 

7.3 Οι Έλληνες πολίηες 

7.3.1.1 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

7.3.1.2 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από 
ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

7.3.1.3 Πηζηνπνηεηηθό, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο 
(Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρνληαο είλαη λνκηθό πξόζσπν 
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ελεκεξόηεηεο από όια ηα ηακεία αζθάιηζεο, ησλ νπνίσλ 
αζθαιηζκέλνη εξγάδνληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηόλ. 

7.3.1.4 Πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο (Φνξνινγηθή 
ελεκεξόηεηα). 

7.3.1.5 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό 
θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα δεκόζηα αξρή ή 
αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα όζνπο αζθνύλ γεσξγηθό ή θηελνηξνθηθό επάγγεικα πνπ ζα έρεη 
εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

7.4 Οι Αλλοδαποί 

7.4.1.1 Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ε δηθαζηηθήο 
αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ από ην 
νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

7.4.1.2 Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο 7.3.1.1 θαη 
7.3.1.2. 

7.4.1.3 Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 
κεηξώα ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο. 

 

7.5 Σα νομικά πρόζωπα 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ 7.3 & 7.4 ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ 

απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηνπ ηζνδύλακνπ πξνο ηνύην εγγξάθνπ γηα ηνπο λόκηκνπο 

εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο ή ηνπο δηνηθνύληεο απηήλ. (2854/1997 πκβνύιην Σεο Επηθξαηείαο & 

667/2000 ΝηΚ) 

7.6 Οι ζσνεηαιριζμοί 
7.6.1.1 Βεβαίσζε επνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα. 

7.6.1.2 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο 7.3 & 7.4 ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

 

Άρθρο 8ο Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο – Καηαθύξσζε – ύκβαζε 

Οη πξνζθνξέο ζα δνζνύλ κέζα ζε θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη : 

8.1 Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ είλαη ηα ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

8.2 Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληεηαγκέλε θαηά ηξόπν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 ηεο δηαθήξπμεο. 

8.3 Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο από ηελ Δπηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν απηό. 

8.4 Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζόηεξεο από κηα εηαηξεία ή 

ζπλεηαηξηζκό νύηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη όιεο νη πξνζθνξέο, εθηόο αλ 
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απνζπξζνύλ από ηνλ ελδηαθεξόκελν όιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηόο από κηα κε ηελ νπνία ζα 

ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία. Δπίζεο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα ινγαξηαζκό ηνπ, 

ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζ’ απηόλ ή εηδηθόο ζύκβνπινο ακεηβόκελνο από απηή κε κηζζό ή 

άιιν ηξόπν ακνηβήο. 

8.5 Αθνύ πεξάζεη ε ώξα ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 4 θεξύζζεηαη ην ηέινο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, 

αλαγξάθεηαη απηό ζηα πξαθηηθά θαη απαγνξεύεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν απνδνρή κεηαγελέζηεξεο 

πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξόηεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, εθηόο αλ ε επίδνζε πξνζθνξώλ πνπ άξρηζε πξηλ 

από ηελ ώξα ιήμεσο απνδνρήο ησλ πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά από ηελ ώξα 

απηή. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο κεηά ηελ ιήμε ηεο ώξαο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή 

σο εθπξόζεζκεο. Μεηά ηελ ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκόζηα 

θαη αξρίδεη από ηελ Δπηηξνπή ε θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ζεηξά 

επίδνζεο θαη αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά πεξηιεπηηθά ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αλνηθηό 

θάθειν. Ο ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξακέλεη 

ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη πάλσ ζ’ απηόλ ν αύμνληαο αξηζκόο ηνπ αλνηθηνύ θαθέινπ θαη 

κνλνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ 

πξνζθνξώλ ην αξκόδην όξγαλν ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

δηαγσληδόκελσλ, απνθαζίδεη γηα απηνύο πνπ απνθιείνληαη θαη αλαθνηλώλεη ην απνηέιεζκα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ή αλαθνηλώλεηαη απηό ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ε νπνία ζα νξηζζεί από ηελ επηηξνπή. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληα ή δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη από ηνπο πξνζθέξνληεο 

νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κόλν όηαλ δεηνύληαη από ζπιινγηθό όξγαλν 

είηε ελώπηνλ ηνπ, είηε ύζηεξα από έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ 

ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. εκεηώλεηαη όηη, από ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Πξνζθνξέο πνπ 

απνθιείζζεθαλ θαηά ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο θαη δελ παξειήθζεζαλ ακέζσο από 

ηνπο δηαγσληδόκελνπο δελ έρνπλ θακία αμία ή επίπησζε ζηε δεκνπξαζία. 

      Γεν επιηρέπεηαι η επίδοζη εναλλακηικών προζθορών. 

Ανηιπροζθορές δεν γίνονηαι δεκηές και απορρίπηονηαι ζαν απαράδεκηες. 

Ο θάθεινο ηεο δεκνπξαζίαο καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ επαλαθέξνληαη γηα όζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, ζηελ Δπηηξνπή, ελώ 

όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δεκνπξαζίαο. 

8.6 Αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη εθθσλνύληαη 

κεγαινθώλσο νη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ. Η δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο νινθιεξώλεηαη κε ηελ 

αλάδεημε ηεο νηθνλνκηθόηεξεο πξνζθνξάο επί ηεο ζπλνιηθήο ή ηκήκαηνο  απηήο πνζόηεηαο. 

8.7 Καηόπηλ ζπληάζζεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο ην Πξαθηηθό Γεκνπξαζίαο ζην 

νπνίν αλαγξάθνληαη, κε ζεηξά κεηνδνζίαο από ηε κηθξόηεξε πξνζθνξά, νη κεηνδόηεο θαη ππνγξάθεηαη 

από ηελ Δπηηξνπή θαη ηνλ ηειηθό ή ηνπο ηειηθνύο, ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ πξνζθνξώλ, κεηνδόηεο.  

8.8 Σν αξκόδην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο όξγαλν (Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ) αθνύ ιάβεη ππόςε 

ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο κίζζσζεο. 

        Η απόθαζε είλαη δπλαηόλ λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ θαη ε  ζύκβαζε λα 

θαηαξηηζζεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν αλάδνρνο. 

8.9 ηνλ κεηνδόηε ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθύξσζε ηεο κίζζσζεο απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Τν είδνο 

β. Τελ πνζόηεηα 

γ. Τελ ηηκή 

δ. Τνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε κίζζωζε 

ε. Τελ ζπκθωλία ηεο θαηαθύξωζεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξόζθιεζεο θαη ηηο 
ηπρόλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ όξωλ ηνύηωλ. 

ζη. Τα ζηνηρεία ηεο απόθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλωζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 
ηεο απόθαζεο απηήο, είλαη άθπξε. 
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δ. Τελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

8.10 Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζύκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθό κόλν ραξαθηήξα. 

8.11 Ο κεηνδόηεο εθκηζζσηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε κίζζσζε, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 

δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 

8.12 Δάλ ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπό, ε αλαθνίλσζε απεπζύλεηαη ζηνλ εθπξόζσπό ηνπ ζηελ 

Διιάδα, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθό ηειεγξάθεκα ή ηειέηππα ζηνλ αιινδαπό 

πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζην κεηνδόηε πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε ην άλνηγκα 

πίζησζεο, ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ζην Δμσηεξηθό. 

8.13 Δάλ ν κεηνδόηεο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε, 

θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

8.14 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαηαξηίδεηαη από ηελ ππεξεζία ε ζρεηηθή ζύκβαζε πνπ 

ππνγξάθεηαη θαη από ηα δπν ζπκβαιιόκελα κέξε.    Η ζύκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη όζσλ αλαθέξνληαη ζηελ επόκελε παξάγξαθν θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

ηα εμήο ζηνηρεία: 

α. Σνλ ηόπν θαη ρξόλν ππνγξαθήο ζύκβαζεο 

β. Σα ζπκβαιιόκελα κέξε 

γ. Σα πξνο κίζζσζε κεραλήκαηα έξγνπ 

δ. Σελ ηηκή πξνζθνξάο 

  ε. Σηο πξνβιεπόκελεο εγγπήζεηο 

 

8.15 Η ζύκβαζε γηα ηε κίζζσζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρώλ πνπ ηελ 

ζπλνδεύνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Η ζύκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη όξνπο 

αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζύκβαζε ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

8.16 Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ : 

α. Οινθιεξσζεί ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο κίζζσζεο. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρόλ 

θπξώζεηο ή εθπηώζεηο. 

δ. Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δπν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη 

απνδεζκεύηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηελ ζύκβαζε.  

 
Άρθρο 9ο Εγγπήζεης 

9.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δεκνπξαζίαο 

9.1.1 Η εγγύεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό ίζν κε απηό πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηό 10% επί ηεο ζπλνιηθήο ή ηκήκαηνο ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

από ηελ ππεξεζία δαπάλεο γηα ηελ νπνία δίλεη πξνζθνξά ν ζπκκεηέρνληαο. 

9.1.2 Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ δηαγσληδόκελν ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ή αλαηέζεθε ε 

κίζζσζε, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπόκελεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα 

ζε (5) πέληε εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο ή ηεο αλάζεζεο. 

9.1.3 Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζην δύο (2) μήνες. 

9.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

9.2.1 Ο ζπκκεηέρνληαο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ή ηκήκαηνο ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

9.2.2 Η εγγύεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

9.2.3 Η εγγύεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ κίζζσζεο θαη πξέπεη λα έρεη 

ηζρύ ηνπιάρηζην επί δύο (2) μήνες κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ κίζζσζεο. 
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Άρθρο 10ο Σηκέο πξνζθνξώλ επηβαξύλζεηο κεηνδνηώλ 

10.1 Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη κόλν ζε επξώ θαη ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην αληίζηνηρν έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζπλέηαμε ε ΓΔΤΑ Κηιθίο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ηηκή ζε 

ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

10.2 Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ή δελ δίδεηαη εληαία 

ηηκή γηα νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα, αλά είδνο πνπ πξνθεξύρζεθε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ νξγάλνπ. 

10.3 Ο αλάδνρνο ζα βαξύλεηαη κε θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, σο θαη ηελ δαπάλε 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο. Σν πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Νόκν, βαξύλεη ηελ 

ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

 

Άρθρο 11ο Ιζρύο Πξνζθνξώλ  

11.1 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα απ’ νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξώ πξνο μέλα λνκίζκαηα γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) κήλα από ηελ 

εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.  

 

Άρθρο 12ο Ελζηάζεηο 
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ή ηεο λνκηκόηεηαο δηελέξγεηάο ηεο ή ηεο ζπκκεηνρήο 
ελδηαθεξόκελνπ ζ’ απηήλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 

12.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, ζηελ αξκόδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ππεξεζία, 

κέζα ζην κηζό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη 

εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Αλ πξνθύπηεη 

θιάζκα ζεσξείηαη νιόθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη από ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ θαη ε ζρεηηθή 

απόθαζε εθδίδεηαη ην αξγόηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλώζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε 

πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηξνπνπνηείηαη όξνο ηεο δηαθήξπμεο εθαξκόδνληαη ηα 

εμήο: 

Με απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαηά ρξνληθό δηάζηεκα 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο 

αλαθνίλωζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. Σηελ πεξίπηωζε απηή, όζνλ 

αθνξά ηελ δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

12.2 Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ή ηεο ζπκκεηνρήο ελδηαθεξόκελνπ εθκηζζσηή 

ζ’ απηήλ, κόλν από ελδηαθεξόκελν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία ή απνθιείζηεθε απ’ απηήλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαη γηα ιόγνπο πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, 

ζηελ αξκόδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο, 

μέτρι και ηην επόμενη εργάζιμη ημέρα από ηην ανακοίνωζη ηοσ αποηελέζμαηος ηοσ 

ανηίζηοιτοσ ζηαδίοσ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηεο δεκνπξαζίαο, αιιά 

εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν. Σν 

όξγαλν απηό ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζε ηνπ ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 

12.3 Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, θαζώο θαη νη απνθάζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο ειέγρνληαη γηα ηελ λνκηκόηεηα ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο 

ζηελ αξκόδηα ππεξεζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ. όπσο απηόο ηζρύεη θάζε θνξά. 

12.4 Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ιόγνπο, πξν 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Άρθρο 13ο Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ 

 Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή 
γιώζζα.  
 Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά θείκελα ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα είλαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιώζζα, πξσηόηππα ή λόκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ζε ηζρύ. 
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Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε μέλε γιώζζα ζα ππνβιεζνύλ μελόγισζζα ζε πξσηόηππν ή 
λόκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή 
 

Άρθρο 14ο Κήξπμε εθκηζζσηή έθπησηνπ 

14.1 Ο κεηνδόηεο εθκηζζσηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε γηα λα 

ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή 

αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηή, κε απόθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

14.2 Ο Αλάδνρνο εθκηζζσηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε,  εθόζνλ εμαθνινπζήζεη θαη κεηά 

ηελ εηδηθή πξόζθιεζε πνπ ηνπ επηδόζεθε γηα ζπκκόξθσζε λα κε ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ ζύκβαζε θαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο κειέηεο ή πξνο ηηο λόκηκεο 

εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ή θαζπζηεξεί ζθόπηκα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.  

 

Άρθρο 15ο Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή. 

15.1 Η πιεξσκή ησλ Αλαδόρσλ-εθκηζζσηώλ ζα γίλεηαη κέζα ζηνλ επόκελν κήλα ηνπ εθάζηνηε κήλα ζηνλ 

νπνίν εθηειέζηεθαλ εξγαζίεο γηα ην αληίζηνηρν πνζό κηζζώκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαη ζα 

θαηαβάιιεηαη από ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνο απηόλ κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο. 

15.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο : 

15.2.1 Σηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ-εθκηζζσηή θαη ζα εθδίδεηαη ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ κήλα πνπ 

εθηειέζηεθαλ νη εξγαζίεο. 

 

Άρθρο 16ο Επαλάιεςε δεκνπξαζίαο 

16.1 Η Γεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αλ δελ 

παξνπζηαζηεί θαλείο ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζ’ απηήλ. 

16.2 Μπνξεί κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε Γεκνπξαζία λα 

επαλαιεθζεί όηαλ: 

16.2.1 ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ιόγσ αζύκθνξνπ ηηκήκαηνο ή 

ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκνπξαζίαο, 

16.2.2 κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζην ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο δελ πξνζέιζεη 

εκπξόζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. 

 

16.3 Η επαλαιεπηηθή Γεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηεο 

ΓΔΤΑ Κηιθίο, αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο Γηαθήξπμεο θαη δεκνζηεύεηαη πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηαά ηεο (Άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 270/81). 

ηελ επαλαιεπηηθή Γεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη άιινη δηαγσληδόκελνη πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ αξρηθά. 

 
Άρθρο 17ο Καλόλεο Δεκνζηόηεηαο ηεο Δηαθήξπμεο – Δεκνζίεπζε 

Η πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δύν εκεξήζηεο θαη κία εβδνκαδηαία ηνπηθή 
εθεκεξίδα κε βάζε ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό κειέηεο θαη ηα νξηδόκελα από ην λόκν. 
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ θαη βξίζθεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ § 4.2 ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο.  

 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
 

ΘΔΜΑ:  Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 2014 
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1. Η ΓΔΤΑ Κηιθίο αλαθνηλώλεη όηη θαηόπηλ ηεο κε αξηζκό 37/2014 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
δηελεξγείηαη  θαλεξή, πξνθνξηθή δεκνπξαζία κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο 
γηα ηε «κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 2014», κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη ε δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί 
ζηηο 30 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο – Ξεξόβξπζεο. 
2. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κίζζσζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 110.700,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  
3. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα πξνκεζεπηνύλ ηε δηαθήξπμε, από ηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαζεκεξηλά από 08.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ.  

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 37/2014 

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 
Ο A. Πξόεδξνο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

 

 

Γημήηριος Β. Σζανηάκης  
Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 

 


