
                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Αρ. Διακ.:7/2020) 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

της τιμής για την «Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου» (Αρ. Διακ.: 7/2020) 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού 

έχουν εγκριθεί με την 80/2020 (ΑΔΑ:6ΧΒ6ΟΡΥΑ-4ΔΣ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..  
Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από: 

1. του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

2. του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα 
Οι δαπάνες της εν λόγω μίσθωσης χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους με κωδ.:62-07 και έχει γίνει η 
σχετική δέσμευση ανάληψης της δαπάνης Αρ. Πρ.: ΑΓΔ 0000201/13-04-2020  (ΑΔΑΜ: 20REQ006565141) 

Το αντικείμενο των εργασιών είναι η μίσθωση με ωριαία απασχόληση ενός ανατρεπόμενου διαξονικού 

φορτηγού αυτοκινήτου, σε οποιαδήποτε εργάσιμη ή μη ημέρα και ώρα του 24ώρου για συντήρηση των 
Δικτύων Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Τηλεθέρμανσης, όπως περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης.  

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι για ένα έτος.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την 29/05/2020 και ώρα 12:00 πμ. 
(ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, που βρίσκονται στην Κοζάνη, 
στο 2

Ο
 χιλ. Κοζάνης Θεσσαλονίκης.  

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι τις 28/05/2020, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.  
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την 
12:00.π.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νομικών 
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά .. 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην Διεύθυνση www.deyakozanis.gr. 
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και από το γραφείο 
προμηθειών της ΔΕΥΑΚ, τηλ.:2461051540, 2461051537 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

 

 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ 

 

http://www.deyakozanis.gr/
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ο
 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ                                                                                    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ στο ΚΗΜΔΗΣ 

  50100 ΚΟΖΑΝΗ  

  ΤΗΛ.: 2461051500 

  FAX:  2461051550 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ I Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ  

 
Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου  

Προϋπολογισμός 18.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

Αρ. Διακ.: 7/2020  

 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

                                                                      

 Προκήρυξη/ ΤΕΥΧΟΣ 1 

       Τεχνική Έκθεση/ ΤΕΥΧΟΣ 2 

                      Συγγραφή Υποχρεώσεων/ ΤΕΥΧΟΣ 3 

                             Ενδεικτικός Προϋπολογισμός / ΤΕΥΧΟΣ 4 

              Τιμολόγιο εργασιών/ ΤΕΥΧΟΣ 5 

               Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

 

 
Κοζάνη, Μάρτιος 2020 
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ο
 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 

  50100 ΚΟΖΑΝΗ  

  ΤΗΛ.: 2461051500 

  FAX:  2461051550 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ I Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ  

 

ΤΕΥΧΟΣ 1 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης,  έχοντας υπ όψη:  

Α. Την με αριθ. 80/2020 Απόφαση (ΑΔΑ:6ΧΒ6ΟΡΥΑ-4ΔΣ) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ προκήρυξης διαγωνισμού  

Β.  Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ, στον οποίο υπάρχει πίστωση για το έτος 2020 

Γ.  Τις διατάξεις: 

 

1. του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

2. του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

3. του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως έχει τροποποιηθεί 

μέχρι σήμερα 

4. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

5. του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η αναγραφή των 

πιστώσεων για την εκτέλεση του έργου του θέματος σε διαφορετικούς κωδικούς του 

προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΚ. 
6. του άρθρου 24 παρ.8 του Ν. 3613/07 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 18 του Ν. 

3731/2008. 

7. του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (άρθρο 68) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Μίσθωση ανατρεπόμενου 

διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου » (Αρ. Διακ.: 7/2020) για τις ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης-
αποχέτευσης-Τηλεθέρμανσης της ΔΕΥΑΚ συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.000,00 € πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

 

Η εν λόγω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1
ο
: Αντικείμενο του διαγωνισμού / Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση 

Α.  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση της υπηρεσίας Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού 

φορτηγού αυτοκινήτου  (Αρ. Διακ.: 7/2020) για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης-

αποχέτευσης- Τηλεθέρμανσης της ΔΕΥΑΚ», όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στα τεύχη της παρούσας 
μελέτης. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι για ένα έτος. 

 Β. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 

18.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Και αναλύεται ως εξής: 
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CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ  ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

60181000-0 

Μίσθωση ανατρεπόμενου 

διαξονικού φορτηγού 

αυτοκινήτου  
 

Τεμ. 1 18.000,00 18.000,00 

                                                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ     18.000,00 € 
                                                                                                                          Φ.Π.Α. 24 %           4.320,00 € 
                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ    22.320,00 € 

 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις: CPV: 60181000-0. 

 
Γ.  Οι δαπάνες της εν λόγω μίσθωσης χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους με κωδ.: 62-07-01 και έχει γίνει η 
σχετική δέσμευση ανάληψης της δαπάνης Αρ. Πρ.: 201/13-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006565141) και θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2020. 

Άρθρο 2
ο
: Τεύχη Δημοπράτησης / Συμβατικά Στοιχεία 

Α. Τα τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της προκήρυξης 

είναι: 

• Τεχνική Έκθεση 

• Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

• Τιμολόγιο εργασιών 

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Β.  Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν το συμφωνητικό και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής με τη 

σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα Προκήρυξη β) Η Τεχνική Έκθεση της μελέτης γ) Η Συγγραφή 

Υποχρεώσεων ε) Η προσφορά του ενδιαφερόμενου. 

 

Άρθρο 3
ο
: Τρόπος - Χρόνος υποβολής προσφορών 

3.1. Οι προσφορές για τον διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ (2
Ο
 χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης), 

την 29-05-2020 ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών και έναρξης της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 12:00 π.μ. Η διαδικασία παραλαβής τους θα αρχίσει μισή 

ώρα νωρίτερα (δηλ. 11:30 π.μ) και στο διάστημα αυτό οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν τις προσφορές τους 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

3.2 Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, στο Πρωτόκολλο της 

Επιχείρησης μέχρι μια ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή 

έως 28-05-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή 

με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση. 

3.3 Προσφορές που εστάλησαν ταχυδρομικά και δεν κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο μέχρι την προηγούμενη 

ημέρα του διαγωνισμού, μπορεί να κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισμού και κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού κατά τις οριζόμενες στην παράγραφο 3.1. ώρες 

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 4
ο
: Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισμού / Συμπληρωματικές πληροφορίες - Διευκρινίσεις επί 

των εγγράφων του διαγωνισμού 

4.1 Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισμού 

Η παρούσα, μαζί με τα τεύχη της μελέτης, θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Επίσης η παρούσα, μαζί με τα τεύχη της ΜΕΛΕΤΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ www.deyakozanis.gr - από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

τα παραλαμβάνουν χωρίς χρέωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το ΚΗΜΔΗΣ ή από τον δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑK, 

οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να 

γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη 

http://www.deyakozanis.gr/
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διεύθυνση: stoliop@deyakoz.gr ή vpesli@deyakoz.gr προκειμένου –να λαμβάνουν άμεσα -

εφόσον απαιτηθεί-ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό. 

4.2 Διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή 

διευκρινίσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. 

4.3 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4.4 Αρμόδιοι Υπάλληλοι παροχής πληροφοριών 

Για πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. 

Αθανάσιο Τολιόπουλο, ή Πεσλή Β. (Γρ. Προμηθειών - τηλ.: 2461051540,2461051537), κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: stoliop@deyakoz.gr ή vpesli@deyakoz.gr. 

 

Άρθρο 5
ο
: Δικαίωμα Συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εγκατεστημένα σε : 

α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή 

β)  σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 

συμφωνία με την Ένωση και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

 

Άρθρο 6
ο
: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Κάθε πάροχος που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει: α)  Πιστοποιητικό του 

οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του 

διαγωνισμού. 

 
Φωτοαντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας του Αυτοκινήτου 
Φωτοαντίγραφο της αδείας του οδηγού 
Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού συμβολαίου του Αυτοκινήτου 
Φωτοαντίγραφο απόδειξης τελών κυκλοφορίας 
 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. (Άρθρο 80), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. (Άρθρο 73) 
 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
(Άρθρο 73 και 80)  
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Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον πρόεδρο του 
Διοικητικού του Συμβουλίου.  
 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία (Άρθρο 73 και 80). 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις , το έγγραφο ή πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. (άρθρο 73 και 80)  
 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. (Άρθρο 80) 
***Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και (iii) 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό  

 

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να προσκομισθεί ένορκη βεβαίωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2.ή  να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα. 
 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης εάν πρόκειται για 
αλλοδαπούς ή εγκατεστημένους την αλλοδαπή), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του.  
Τo πιστοποιητικό του επιμελητηρίου σε περίπτωση ενώσεως ή συνεταιρισμού υποχρεούται να το 
προσκομίσει μόνο ο ένας από του μετέχοντες. 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως το ΦΕΚ 
ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο 
ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου. (Άρθρο 93) 
 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
δηλώνονται: 

     (α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.   
     (β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από  διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (Άρθρο 74) 

 (γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του (Άρθρο 73) 
     (δ) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν 
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (Άρθρο 73) 

     (ε) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  
     (στ) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης. 
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Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν με την προσφορά, δηλώσεις, αναφορές, εκθέσεις κ.λ.π. θα είναι 
υπογεγραμμένα από τον διαγωνιζόμενο, ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών. Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε 
από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του 
διαγωνιζόμενου απορρίπτονται. 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί 

στην ΔΕΥΑΚ σε πρόσφατο διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 

προσφορά σχετικά με αυτό. 
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση 
δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον 
υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από το διαγωνισμό.  

 

Άρθρο  7
ο
:  Πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις,  δικαιολογητικά,  δηλώσεις,  έγγραφα  / Διευκρινίσεις 

υποβολής ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ζητούμενες από την Προκήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους 

του προσφέροντα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250 [ΦΕΚ Α '  74/26-3-2014] άρθρο 3). 

 

Άρθρο 8
ο
: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε αυστηρά τεχνικός όρος για τον 

οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική, μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική 

γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες 

την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. 

Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 9
ο
: Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 

ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ΔΕΥΑΚ μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των 

προσφορών. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών και οι διαγωνιζόμενοι 

αποδεχτούν την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής 

τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. 
 

Άρθρο 10
ο
: Φάκελος Προσφοράς 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου 

έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την υπηρεσία (για την παρούσα: ΔΕΥΑΚ - ΓΡ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

3. Ο τίτλος της υπηρεσίας καθώς και ο αριθμός μελέτης. 

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, fax, κινητό 

τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.) 

6. Η ένδειξη «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 
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Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα: 

1. Σε σφραγισμένο υποφάκελο τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

2. Σε σφραγισμένο υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

στο εξωτερικό μέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου προσφοράς. 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση 

πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή. Ειδικά στην οικονομική προσφορά θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται (στο 

περιθώριο κάθε σελίδας) με την σφραγίδα του προσφέροντος όλες οι σελίδες που την απαρτίζουν. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης. Μετά 

την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση, απόκρουση όρων της προκήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο από την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. 

Σειρά εγγράφων - Παραπομπές - Διορθώσεις 

Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος 

του προσφέροντος. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις 

κατά περίπτωση οδηγίες. 

 
Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς 
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 11
ο 

: Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

Α. Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν αναλυτικά στο έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και συγκεκριμένα θα αναγράφονται : 

Η κατ' αποκοπή τιμή για τις οριζόμενες εργασίες για την υπηρεσία «Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού 

φορτηγού αυτοκινήτου » για τις ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης-τηλεθέρμανσης της 
ΔΕΥΑ Κοζάνης», χωρίς Φ.Π.Α 

- Η συνολική δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. 

- Ο Φ.Π.Α 

- Η συνολική δαπάνη, με Φ.Π.Α. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ και μέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιμή μισθώματος αφορά την ωριαία απασχόληση των παραπάνω 

ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ σε οποιαδήποτε εργάσιμη ή μη ημέρα και ώρα του 24ώρου εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Κοζάνης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ αφού γίνει αναγωγή της 
προσφερόμενης τιμής με το ωφέλιμο φορτίο του φορτηγού που αναγράφεται στην άδεια 
δηλαδή Τ.Μ. / ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ = ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Β.  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Γ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Δ. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Ε. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 1) Στην τιμή 

προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η κράτηση 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση προκύψει κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, και με τον τρόπο που ορίζεται στην προκήρυξη και τα τεύχη αυτής. Ο 

Φ.Π.Α. βαρύνει την ΔΕΥΑ Κοζάνης. 





 

- 8 - 

2)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων  
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

1
 . 

Επίσης στην τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης και 

τυχόν επαναλήψεών της. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός μειοδοτών η δαπάνη δημοσίευσης της 

προκήρυξης και τυχόν επαναλήψεων της, επιμερίζεται ανάλογα με το ποσόν της σύμβασης του καθενός. 

 

Άρθρο 12
ο
: Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των 

κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α - ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

1.   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

α)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.  

β)  Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης 

γ)   Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης 

2. Τον εκδότη 

3. Την Επιχείρηση προς την οποίο απευθύνεται 

4. Τον αριθμό της εγγύησης 

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του παρόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την προς προμήθεια υπηρεσία 

8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 

9.  Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΔΕΥΑ Κοζάνης που έχει συνάψει τη σύμβαση 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης 

ειδοποίησης. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας, ήτοι δύο (2) μήνες έπειτα από τη 

λήξη της σύμβασης. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα 

από απλό έγγραφο της ΔΕΥΑ Κοζάνης που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να 

γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δύο επί πλέον μήνες από τον 

χρόνο λήξης της σύμβασης. 

2.   Εγγυήσεις Ενώσεων 

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές 

των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων 

Προσώπων, όταν κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής από κάθε μέλος της Ένωσης, το 

άθροισμα των εγγυητικών αυτών επιστολών θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα 

μέλη της ένωσης ή ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές 

επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης και να περιλαμβάνει τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 

                                                           
1
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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3. Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ελέγξει, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που 

προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο 

πάροχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν 

διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης (η πλαστή εγγύηση δεν 

θεωρείται ως εγγύηση - ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό ενώ ο 

πάροχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Άρθρο 13
ο
: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών: 

1. Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται 

στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.  

3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών προσφορών και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  

Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι 

Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται 

σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή. (Άρθρο 117) 

6. Μετά την ανάδειξη αυτού/αυτών στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή 

διαβιβάζει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.  

 

Άρθρο 14
ο
: Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα 

σχετικά άρθρα των τευχών της μελέτης του διαγωνισμού. 

 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον πάροχο με τη χαμηλότερη τιμή ανά Φορτηγό η οποία προκύπτει από 

τον τύπο Τ.Μ. / ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ = ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ . 

Νοείται δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους παρόχους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τους όρους της προκήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες 

προσφορές ο πάροχος θα επιλεγεί με δημόσια κλήρωση. 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής. 
 

Άρθρο 15
ο
: Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του προς το 

Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

I. Κατακύρωση της υπηρεσίας 

II. Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους 

III. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοδύναμων προσφορών 

IV. Την ανάδειξη από έναν έως τρείς μειοδότες ανάλογα με την προσφορά. 

V. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 
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τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 16
ο
: Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 

1. Η ΔΕΥΑ Κοζάνης δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 

απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του διατάγματος αυτού έχει το  

δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά 

έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, 

στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των 

ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία 

εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το 

έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται 

από ειδικές διατάξεις. 

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται: 
α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της ΔΕΥΑΚ ή 

β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική 

δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 

Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα έγγραφα ή 

αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 
 

Άρθρο 17
ο
: Ενστάσεις – Προσφυγές 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
κατατεθεί ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης του 

αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής , αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων 
του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από 
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).» 
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Άρθρο 18
ο
: Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

α) Η κατακύρωση της υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης, ύστερα από γνωμοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών  
β) Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον  
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί 
αποδείξει.  

γ) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της 

παροχής υπηρεσίας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο του 50%. Η ακριβής ποσότητα θα εξαρτηθεί από τις 

ανάγκες της ΔΕΥΑΚ. 

δ) Ο παραπάνω όρος δύναται να μεταφερθεί αυτούσιος στη σύμβαση με τον πάροχο με τα ανωτέρω 

ποσοστά. 

 

Άρθρο 19
ο
: Υπογραφή Σύμβασης 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα Άρθρο 12 της παρούσας προκήρυξης. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

α) Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την ΔΕΥΑΚ 

η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

β) Η σύμβαση συντάσσεται με βάση όρους της προκήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την 

προσφορά του μειοδότη, δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

♦ Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 

♦ Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους 

♦ Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 

♦ Την υπηρεσία 

♦ Την συμφωνηθείσα τιμή 

♦ Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παραλαβής της υπηρεσίας 

♦ Τον τρόπο παραλαβής 

♦ Τον τρόπο πληρωμής 

♦ Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας 

♦ Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 

♦ Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

♦ Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος 

γ) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της, δύναται δε να 

παραταθεί, με τους ίδιους ακριβώς όρους αυτής, μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης, 

κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών και αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Οι τιμές της προσφερόμενης υπηρεσίας θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τότε. 

δ) Εάν ο/οι πάροχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 20
ο
: ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η παραλαβή της υπηρεσίας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, από ορισμένη επιτροπή, 

πραγματοποιείται άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 21
ο
: Ποινικές Ρήτρες - Αποζημιώσεις 

Η μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του παρόχου αποτελεί λόγω έκπτωσης του, με απόφαση του  

αρμοδίου προς τούτο οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης. Ειδικότερα 

δε εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας των 

τμηματικών αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν.4412/16. 
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Άρθρο 22
ο
: Ανωτέρα Βία 

Ο πάροχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του από λόγους 

ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο πάροχος προβαίνει 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος. Σαν ανωτέρα βία 

εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της 

Σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των περιστατικών της βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον πάροχο, ο οποίος 

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά και εφόσον εντός 

του διαστήματος αυτού κατέβαλε όλες τις ενδεδειγμένες προσπάθειες να τηρήσει τους όρους της σύμβασης 

και αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Σε περίπτωση που ο πάροχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 23
ο
: Πληρωμή- Κρατήσεις 

Α. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας της παρούσης θα γίνεται τμηματικά θα 

εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία της ΔΕΥΑΛ και όχι 

για το συνολικό ποσό. 

Β. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 1) Στην τιμή 

προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η κράτηση 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση προκύψει κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, και με τον τρόπο που ορίζεται στην προκήρυξη και τα τεύχη αυτής. Ο 

Φ.Π.Α. βαρύνει την ΔΕΥΑ Κοζάνης. 2) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων  της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
2
 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Γ.  Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ. 

Δ. Τα τιμολόγια που εκδίδονται στο τρέχον μήνα θα εξοφλούνται το αργότερο μέχρι δύο μήνες από την 

έκδοσή τους. 

Ε. Το πρώτο χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά την θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

Άρθρο 24
ο
: Δημοσιότητα 

Η παρούσα Προκήρυξη, η Περίληψη Προκήρυξης και η Μελέτη, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του 

ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) καθώς στον ισότοπο της ΔΕΥΑK (www.deyakozanis.gr ) 

 

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού: 

      Θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί στο Νομό 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης καθώς και τυχόν επαναλήψεων του διαγωνισμού 

βαρύνουν τον πάροχο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ 

                                                           
2
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.deyakozanis.gr/
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  2

ο
 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 

  50100 ΚΟΖΑΝΗ  

  ΤΗΛ.: 2461051500 

  FAX:  2461051550 

ΤΕΥΧΟΣ 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Α. Η παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο: «Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου» για τις 
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2020 αφορά την μίσθωση ενός ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού 
αυτοκινήτου.  

Το προς μίσθωση φορτηγό θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης - 

αποχέτευσης - Τηλεθέρμανσης, με επεμβάσεις για αποκατάσταση βλαβών και συντηρήσεων σε κάθε είδους 

δίκτυα και κατασκευές για νέες συνδέσεις, για μεταφορά προϊόντων εκσκαφών. 
Η μίσθωση του φορτηγού θα είναι ανά ώρα απασχόλησης για τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.  
Η μίσθωση του φορτηγού αυτοκινήτου δεν θα γίνεται σε καθημερινή βάση, αλλά όποτε κριθεί αναγκαίο 
σύμφωνα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες τις Υπηρεσίας.  

Η τιμή μισθώματος αφορά την ωριαία απασχόληση του παραπάνω οχήματος σε οποιαδήποτε εργάσιμη ή μη 

ημέρα και ώρα του 24ώρου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κοζάνης. 
 
Η μίσθωση θα έχει σταθερή τιμή όπως αναλυτικά εκτίθεται και περιγράφεται στα παρόντα Τεύχη και στην 
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) της παρούσης μελέτης υπηρεσιών.  
Ο προϋπολογισμός της παροχής Υπηρεσίας «Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου 

για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2020» ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και σε 

22.320,00 € με το Φ.Π.Α.. 

 
 
 
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

 

 

            Α. ΤΣΙΦΤΣΗΣ                                                                              Ι. ΓΚΑΝΑΤΣΑ 
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ο
 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 

  50100 ΚΟΖΑΝΗ  

  ΤΗΛ.: 2461051500 

  FAX:  2461051550 

ΤΕΥΧΟΣ 3 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1ο : Πρόγραμμα Εργασιών – Έκπτωση Αναδόχου  
Το πρόγραμμα εργασιών του αναδόχου θα ορίζεται εγκαίρως από την Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, σύμφωνα με τις 
τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης και μπορεί να μην αφορά εργασία σε καθημερινή βάση. Σε περίπτωση 
εκτάκτων καταστάσεων ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται προς εργασία άμεσα  από την ώρα κλήσης του 
από την Υπηρεσία.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί προς εργασία και δεν παρουσιαστεί μέσα στην προαναφερόμενη 
προθεσμία ή δεν ανευρεθεί σε τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικές περιπτώσεις, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία έκπτωσής του.  
Ο ανάδοχος μπορεί να μην προσέλθει για εργασία, εφόσον τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα 
ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την προγραμματιζόμενη απουσία του, ώστε να είναι 
δυνατή η προσαρμογή του προγράμματος εργασιών της Υπηρεσίας. Η προγραμματιζόμενη απουσία του 
αναδόχου δεν μπορεί να είναι - κάθε φορά - μεγαλύτερης διάρκειας των 2 εργάσιμων ημερών, άνω του 
διαστήματος των δυο ημερών, ο πάροχος υποχρεούται σε αντικατάσταση του μηχανήματος με δικά του 
έξοδα. 

 

Άρθρο 2ο : Χρόνος Εργασίας  

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υπολογίζεται και θα τιμολογείται σε ωριαία αποζημίωση μίσθωσης 

αυτοκινήτου (ωρομίσθιο). 

Ο χρόνος της ημερήσιας εργασίας θα καθορίζεται από το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

Σε περίπτωση βλάβης του χωματουργικού μηχανήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα πιστοποιείται ο 

καθαρός χρόνος εργασίας και όχι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή. 

 

Άρθρο 3ο : Προσωπικό – Δαπάνες Αναδόχου  

Ο Πάροχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά το φορτηγό αυτοκίνητο που πρόσφερε κατάλληλο προς 

εργασία και με κατάλληλο προσωπικό (οδηγό, κλπ) που κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες. 

Το μισθωμένο φορτηγό αυτοκίνητο κατά την έναρξη της ημερήσιας εργασίας οφείλει να είναι πλήρες 

καυσίμων και έτοιμο προς εργασία, με τον κατάλληλο οδηγό σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ίδιος πάροχος κληθεί για εργασία με περισσότερα του ενός φορτηγού 

αυτοκινήτου οφείλει να προσκομίσει το  καθένα  από αυτά. 

Ο πάροχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινήτου, όπως: 

αποζημίωση χειριστού, καύσιμα, λιπαντικά, υλικά και εργασίες συντήρησης, τις απαραίτητες ασφαλιστικές 

εισφορές κλπ. Καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουργία και χρήση του φορτηγού 

αυτοκινήτου. 

Ο πάροχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή με τον πληρεξούσιο που έχει ορίσει, 

ευρισκόμενος καθημερινά επιτόπου του έργου. Ο πάροχος ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του πρέπει να 

είναι αποδεκτός από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πρέπει να είναι κάτοχος της απαιτούμενης για το 

μηχάνημα άδειας, αποδεδειγμένης πείρας στον χειρισμό χωματουργικού μηχανήματος μεγέθους και τύπου 

όπως αυτό της παρούσης υπηρεσίας. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση αποπομπή των απειθών, 

ανίκανων ή μη τίμιων χειριστών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του παρόχου. Για τις από δόλο ή 

αμέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση του έργου, την πλήρη ευθύνη φέρει ο πάροχος. 
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Άρθρο 4ο : Νυκτερινή Εργασία – Υπερωριακή Εργασία – Εργασία τις Κυριακές & Αργίες  

Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασία τις Κυριακές και αργίες, 

σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους νόμους του Κράτους, χωρίς ο πάροχος να δικαιούται 

οποιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέρα από αυτά που προβλέπονται στην σύμβαση και της 

τιμής ωρομισθίου στην προσφορά του. 

Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί τους σχετικούς νόμους και 

κανονισμούς. 

 

Άρθρο 5ο : Ευθύνη για Ζημιές και Ατυχήματα κατά την διάρκεια των εργασιών  

Οποιαδήποτε ζημιά στο μηχάνημα, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια 

των εργασιών ή της στάθμευσης του μηχανήματος στον χώρο του έργου, βαρύνει τον πάροχο ο οποίος είναι 

υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δική του οικονομική επιβάρυνση. Οποιασδήποτε φύσεως 

ατυχήματα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς και ζημιές σε περιουσίες τρίτων που 

αποδεδειγμένα οφείλονται σε αμέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του, βαρύνουν 

αποκλειστικά και μόνον τον πάροχο. 

Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, 

που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/17-7-75), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26-8-80) και Π.Δ. 

1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/16-9-81) και κάθε άλλο Νομοθέτημα σχετικό με την Ασφάλεια και Υγιεινή των 

εργαζομένων. Επίσης υποχρεούται να εφαρμόσει τα τυχόν προτεινόμενα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

των έργων, ή από τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. 

 

 

 

 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

 

 

           Α. ΤΣΙΦΤΣΗΣ                                                                               Ι. ΓΚΑΝΑΤΣΑ 
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                                                    ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση ανατρεπόμενου  

2
ο
ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ                                                    διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου (Αρ. Διακ.:7/2020)  

 50100 ΚΟΖΑΝΗ                                                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
ΤΗΛ.: 2461051500                                                                     

FAX:  2461051550                                                                                                                                

   

   

ΤΕΥΧΟΣ 4 

   

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

A/A 
Περιγραφή μηχανήματος 

προς μίσθωση 
Αριθμός  

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα 

(σε ώρες) 

Τιμή 

Μονάδος (€) 

Ενδεικτική Δαπάνη 

χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

1 

Μίσθωση ανατρεπόμενου 
διαξονικού φορτηγού 
αυτοκινήτου  

ΑΤ1 Ώρα 1000 18,00 18.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
18.000,00 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 
  4.320,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

22.320,00 

 
 
 
 
      
 
 

                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.                                                    

 

 

 

                    Α. ΤΣΙΦΤΣΗΣ                                                                  Ι. ΓΚΑΝΑΤΣΑ 
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  2

ο
 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 

  50100 ΚΟΖΑΝΗ  

  ΤΗΛ.: 2461051500 

  FAX:  2461051550 

ΤΕΥΧΟΣ 5 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

 

 

 

Άρθρο 1
ο  

 

 

1. Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του 

οδηγού, του καυσίμου (πετρελαίου), των λιπαντικών - ορυκτελαίων για την χρησιμοποίησή του από 

την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για κάθε μορφή εργασίας μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής ή 

υλικών επίχωσης σκάμματος (θραυστό υλικό, άμμος) προς κατασκευήν νέας σύνδεσης ύδρευσης ή 

αποχέτευσης- Τηλεθέρμανσης, εργασιών συντήρησης με επεμβάσεις προς αποκατάσταση βλαβών 

ύδρευσης ή αποχέτευσης ή Τηλεθέρμανσης, καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Τιμή συνολικού 

μισθώματος μηχανήματος ανά ώρα: Αριθμητικώς: 18,00 € Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ. 

. 

 

                                                                       

 

 

                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.           

 

 

                   Α. ΤΣΙΦΤΣΗΣ                                                                         Ι. ΓΚΑΝΑΤΣΑ 
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                                                ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση ανατρεπόμενου  

 2
ο
ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ                                              διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου (Αρ. Διακ.: 7/2020)  

50100 ΚΟΖΑΝΗ                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
ΤΗΛ.: 2461051500                                                                     

FAX:  2461051550                                                                                                                                

   

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
 

A/A 
Περιγραφή μηχανήματος 

προς μίσθωση 

Αριθμός 

Τιμολογίο

υ 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα 

(σε ώρες) 

Τιμή 

Μονάδος (€) 

Ενδεικτική Δαπάνη 

χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

1 

Μίσθωση ανατρεπόμενου 
διαξονικού φορτηγού 
αυτοκινήτου 

ΑΤ1 Ώρα 1000   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

    

………………………………………………………… 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 

 




