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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 Ο  Πρόεδρος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  προκηρύσσει  Πρόχειρο  μειοδοτικό  
διαγωνισμό  με  κλειστές  προσφορές,  για  την  μίσθωση  των  παρακάτω  μηχανημάτων  για  
τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  προϋπολογισμού  60.000,00  ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο  1ο 
Αντικείμενο  μελέτης 

   Η  Μελέτη  αφορά  την  μίσθωση  των  παρακάτω  μηχανημάτων  έργων                    
-Φορτηγό ανατρεπόμενο χωρητικότητας καρότσας 14 κ.μ,  Εκσκαφέας  τύπου  JCB,  ì ίνι  
Φορτωτάκι  και  μίνι  Τσαπάκι που   θα  χρησιμοποιηθούν  σε  διάφορα  έργα  αυτεπιστασίας,  
καθώς  και  σε   εργασίες  συντήρησης  και  αποκατάστασης  βλαβών  των  δικτύων  
ύδρευσης – αποχ/σης  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 

Άρθρο  2ο  
Ισχύουσες  διατάξεις 

Η  Δημοπρασία  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του   ΕΚΠΟΤΑ.  
Χρηματοδοτείται  από  ιδίους  πόρους,  ο  δε  Φ.Π.Α.  βαρύνει  τη  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  και  δεν  
συμπεριλαμβάνεται  στις  τιμές. 
 

Άρθρο  3ο  
Τεχνικές  Προδιαγραφές 

1) Φορτηγό ανατρεπόμενο  χωρητικότητας  καρότσας  14 κ/μ και άνω. 
Χρησιμοποιούμε το φορτηγό για την μεταφορά αμμοχάλικων, αδρανών υλικών, 

προϊόντων εκσκαφής, σε συνεργασία με τους κατωτέρω εκσκαφείς. 
 

2) Εκσκαφέας  τύπου JCB 
  Για  την      κατασκευή   ενός   δικτύου   ύδρευσης  ή  αποχέτευσης  ή  βλαβών θα 
πρέπει  να   ανοιχτεί   ένα σκάμμα  όπου θα  τοποθετηθούν  αντίστοιχοι  σωλήνες, όταν         
ο    αγωγός   είναι μικρής διατομής, και το βάθος μικρό, συνήθως μέσα στον πολεοδομικό 
ιστό των πόλεων,  χρησιμοποιούμε    εκσκαφέα   τύπου JCB. Λόγω του μεγέθους και της 
ευελιξίας    του  μπορεί  να  εισέρχεται   σε   δύσκολα  σημεία   δρόμων. Έχει   κάδο   
εκσκαφής   για  την   εξόρυξη των υλικών από το σκάμμα και  κάδο φόρτωσης  των  υλικών 
αυτών  στο  φορτηγό. Επιτυγχάνουμε  γρήγορη  κατασκευή και αποκατάσταση   των     
δικτύων   μέσα  στην πόλη μόνο με  δυο μηχανήματα έργου, τον  εκσκαφέα  JCB  και  το 
φορτηγό. Το   JCB   βοηθά   και   στην   ασφαλτόστρωση   των  σκαμμάτων. 

 
 

3) Μίνι φορτωτάκι  έως  100  ΗΡ 
Το   μίνι   φορτωτάκι   είναι   ευέλικτο,  χρησιμοποιείται   για  το  μπάζωμα  μικρών 

τομών ή μικρών σκαμμάτων σε μικρούς, στενούς δρόμους, όπου είναι αδύνατη η χρήση 
φορτωτή, αλλά   και   ασύμφορη. Σε  σημεία μέσα στην πόλη είναι απαγορευτικό να 
εισέρχονται και να εργάζονται μηχανήματα έργου βαρέως τύπου και χρησιμοποιούνται 
μικρότερα  και   ελαφρύτερα. 
 
 
 



4) Μίνι τσαπάκι  έως  100  ΗΡ 
Το μίνι τσαπάκι χρησιμοποιείται για εκσκαφή βλαβών, μικρών σκαμμάτων και 

τομών  για  μικρά  βάθη  και  πλάτη, μέσα στον πολεοδομικό ιστό, πχ. πεζοδρόμους, 
πλατείες, όπου  λόγω  χώρου  και  ευκινησίας  δεν  μπορεί  να  εργαστεί  ο  εκσκαφέας  JCB. 

 
Άρθρο  4ο 

Κατάθεση  προσφορών 
Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  καταθέτουν  τις  προσφορές  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο.  

Έξω  ο  κύριος  φάκελος  θα  γράφει  με  κεφαλαία  γράμματα  ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ΠΡΟΣ  
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,  «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  Δ.Ε.  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»   Μελ.  20/2016,  
καθώς  και  τα  στοιχεία  του  διαγωνιζόμενου.  Μέσα  ο  κύριος  φάκελος  θα  περιέχει  
ξεχωριστό  φάκελο  για  κάθε  μηχάνημα  που  θα  καταθέσει  προσφορά  ο  διαγωνιζόμενος  
όπου  θα  υπάρχουν  και  τα  κατά  το  άρθρο  5  της  παρούσης  δικαιολογητικά.  Μέσα  στον  
φάκελο  του  κάθε  μηχανήματος  θα  υπάρχει  σε ξεχωριστό σφραγισμένο  φάκελο  η  
οικονομική  προσφορά  του   κάθε  μηχανήματος.  Εξωτερικά  οι  δευτερεύοντες  φάκελοι  θα  
αναγράφουν  το  μηχάνημα  που  αφορά  η  προσφορά.     
 Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν    στο  πρωτόκολλο  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  εντός  πέντε    
ημερών  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  πρόσκλησης  σε  μια  τοπική  εφημερίδα  
του  Νομού.  Κατόπιν  οι  διαγωνιζόμενοι  θα  ειδοποιηθούν  από  τον  Πρόεδρο  της  
επιτροπής  δημοπρασιών  να  παραστούν  στην  αποσφράγιση  των  προσφορών.      
 

Άρθρο  5 
Δικαιολογητικά  συμμετοχής 

 Οι  διαγωνιζόμενοι επί  ποινή  αποκλεισμού, θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τα  
κάτωθι  δικαιολογητικά  συμμετοχής: 
 Πρότυπο  ΕΛΟΤ  EN  ISO  14001:2004 
 Πρότυπο  ΕΛΟΤ  1801:2008/OHSAS  18001:2007 
 Πρότυπο  ΕΛΟΤ  EN  ISO  9001:2008 
 Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιμελητηρίου  περί  εγγραφής  τους  σε  αυτό  και  

όπου  θα  βεβαιώνεται  το  είδος  του  επαγγέλματός  τους 
 Υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  τους  ότι  έλαβαν  γνώση  των  όρων  

της  παρούσης  Διακήρυξης  και  αποδέχονται  αυτούς  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως.  
 Πιστοποιητικό  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  για  τις  

υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  ασφαλιστικές,  αλλά  και  τις  φορολογικές  
τους  υποχρεώσεις 

 Φωτοτυπία   της  άδειας  κυκλοφορίας  του  μηχανήματος. 
 Τέλη κυκλοφορίας μηχανήματος έργου 
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του μηχανήματος έργου 

 
Άρθρο  6 

Τιμές-Επιβαρύνσεις 
 Όλες  οι  προσφερόμενες  τιμές   παραμένουν  σταθερές  για   όλη  την  διάρκεια  της  
σύμβασης.  Οι  τιμές  προσφοράς  περιλαμβάνουν  όλες  τις  επιβαρύνσεις  και  έξοδα  που  
επιβαρύνουν  τον  μειοδότη,  (χειριστή  μηχανήματος,  καύσιμα,  ασφάλεια  και  τέλη  
κυκλοφορίας  του  μηχανήματος)  καθώς  και   η  δαπάνη  δημοσίευσης  της   Διακήρυξης  σε  
μια  τοπική  εφημερίδα  του  νομού. 
 

 
Άρθρο  7 

Έγκριση  αποτελέσματος-Υπογραφή  σύμβασης 
 Το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  εγκρίνεται  από  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  της  
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  μετά  από  την  σύνταξη  του  Πρακτικού  Δημοπρασίας  από  την  Επιτροπή  
Δημοπρασιών και κατακυρώνεται στον έχοντα την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 



 Αφού  εγκριθεί  ο  διαγωνισμός  υπογράφεται  η  σύμβαση,  όπου  ο  ανάδοχος  θα  
πρέπει  να  προσκομίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  ποσού  10%  επί  της  
συμβατικής  αξίας  της  προμήθειας.   

Ενστάσεις  οι  συμμετέχοντες  μπορούν να  καταθέσουν  μέσα  σε  δύο  εργάσιμες  
ημέρες  από  την  ημερομηνία  αποσφράγισης  των  προσφορών  και  την  σύνταξη  του  
Πρακτικού  Δημοπρασίας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  του  ΕΚΠΟΤΑ  

 
Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  υποβάλλουν  τις  προσφορές  τους  σε  έντυπο  της  

Υπηρεσίας.      
Περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παίρνουν  από  τα  

γραφεία  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στα  τηλέφωνα  2351045300. 
 Η  δημοπρασία  θα  διεξαχθεί  στα  γραφεία  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Σβορώνου  17 – 1ος  
όροφος. 
 
 
 
                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 
 
 
 
                                                                                                        ΔΡΟΥΓΚΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ                                                                


