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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                   Καταχωρείτε στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

Αρ. Πρωτ.  3648/27.7.2017 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη προµηθευτή για την Προµήθεια < Μίσθωση µηχανηµάτων , για  
την εκτέλεση του έργου  < ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ > 

 

Ο ∆ήµαρχος Σητείας 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας < Μίσθωση µηχανηµάτων , για  την εκτέλεση 
του έργου  < ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ > , συνολικού προϋπολογισµού  
35.075,00 € χωρίς ΦΠΑ  24% 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Σητείας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Π. Βαρθολοµαίου 9 
Ταχ.Κωδ.: 72300 
Τηλ.: 28433 40518 
Telefax: 28430 29243 
E-mail: Xiradaki@sitia.gr 
Ιστοσελίδα: www.sitia.gr 
Κωδικός NUTS: EL432 (Νοµός: Λασιθίου) 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr στην πλατφόρµα του  ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου www.sitia.gr  
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από :  το Γραφείο Προµηθειών του 
∆ήµου Σητείας, τις εργάσιµες µέρες και ώρες από 07.30π.µ. έως και 15.30µ.µ. στα 
τηλέφωνα: 2843340518 , email : Xiradaki@sitia.gr 
 
3. Κωδικός CPV: [45520000-8]-Ενοικίαση εξοπλισµού χωµατουργικών εργασιών 
µε χειριστή.  
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προµήθειας: EL432 (Νοµός: 
Λασιθίου) 
 
5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η 
µίσθωση µηχ/των µε χειριστή για την εκτέλεση του έργου < ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ > . Οι περιοχές στις οποίες θα εκτελεστεί το έργο 
αναφέρονται αναλυτικά στην 8/2017 µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου 
Σητείας.  
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Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά είτε  για τη µίσθωση του συνόλου των ωρών όλων των  µηχανηµάτων ή 
για  τη µίσθωση του συνόλου των ωρών ανά µηχάνηµα . Η κατακύρωση θα γίνει σε 
Προµηθευτή  που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής, στο σύνολο των ωρών ανά µηχάνηµα. 
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές  
 
7. Χρόνος παράδοσης µέσα σε προθεσµία 6 µηνών από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

  
8. ∆ικαιούµενοι & προϋποθέσεις συµµετοχής.:  
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονοµικών φορέων. 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συµµετοχής: 
 
Α) να µη συντρέχουν για τον οικονοµικό φορέα οι λόγοι αποκλεισµού των παρ.1 , 2 
και του ά.73  του Ν.4412/2016 και να µην του έχει επιβληθεί η ποινή του 
αποκλεισµού µε την ΚΥΑ του ά.74 του Ν.4412/2016. 
 
Β) να πληρούν τα κριτήρια επιλογής :  
 
1) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας δηλαδή θα 
πρέπει : για τους ηµεδαπούς οικονοµικούς φορείς: να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο µε αντικείµενο δραστηριότητας 
συναφές µε αυτό της εν λόγω προµήθειας, και για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς 
φορείς: να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε αντικείµενο 
δραστηριότητας συναφές µε αυτό της εν λόγω προµήθειας. 
2)  Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα δηλαδή  οι οικονοµικοί φορείς   
απαιτείται: να διαθέτουν οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανοί, να 
ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις της σύµβασης. 
Ειδικότερα: 
α) να διαθέτουν το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό,  χειριστές µηχανηµάτων έργου 
µε αντίστοιχη άδεια . 
β) να διαθέτουν τα ζητούµενα µε τη παρούσα µηχανήµατα έργου , για τα οποία θα 
πρέπει να αποδεικνύεται η νόµιµη χρήση και κυκλοφορία τους. 
Προς απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα 
ανατεθεί η παρούσα σύµβαση να καταθέσει :  
1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του προσφερόµενου µηχανήµατος . 
 
2. Αντίγραφο της ασφάλειας του Μηχανήµατος. 
 
3. Αντίγραφο της άδειας χειριστή του µηχανήµατος. 
 
4. Βεβαίωση περί µη οφειλής τελών χρήσης για τα µηχανήµατα έργου. 
 
9. Όροι εκτέλεσης της σύµβασης: για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1.β του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση που η αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 
ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του 
άρθρου72 του Ν.4412/2016) 
 
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  
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α) Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών . Ο 
εν λόγω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών 
παραδόσεων. 
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα 
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου (παράταση χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης). 
Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016). Αν οι 
υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016. 
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), στο σύνολο των ωρών ανά µηχάνηµα.  
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα του 
∆ήµου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολοµαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή 
διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισµού, την 18η Αυγούστου 2017 ηµέρα 
Παρασκευή (18/8/2017), και από ώρα 11.00 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών) µέχρι τις 11.30 π.µ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των 
προσφορών). 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, στην 
ανωτέρω ταχ. διεύθυνση. 
Οι προσφορές υποβάλλονται  : 
(α)  µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (µε συνοδευτικό έγγραφο του 
προσφέροντος) ,  είτε 
(β) µε ταχυδροµική αποστολή µέσω συστηµένης επιστολής ή µε courier προς τον 
∆ήµο. 
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδροµικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 
περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (µε συνοδευτικό έγγραφο του 
προσφέροντος), το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης παραλαβής 
προσφορών, δηλαδή µέχρι και την 18η Αυγούστου 2017 ηµέρα Παρασκευή  
(18/8/2017) και ώρα 11:00 πµ.  
Ο ∆ήµος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών 
που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
Προσφορές που περιέρχονται στον ∆ήµο µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως 
άνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 
φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προ 
της εκπνοής της προθεσµίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο επόµενο 
εδάφιο γ.    
(γ) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµέρα διενέργειας 
διαγωνισµού, ήτοι την  
18η Αυγούστου 2017 ηµέρα Παρασκευή (18/8/2017)και από ώρα 11.00 π.µ. (ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών) µέχρι τις 11.30 π.µ. (ώρα λήξης της 
επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν , επι ποινή 
αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη συµµετοχή τους :  
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο έχει 
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αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.sitia.gr του ∆ήµου Σητείας   
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε σχετική θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και 
ότι τις  αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Για ποιό ή ποιά  µηχανήµατα έργου  επιθυµούν να δώσουν προσφορά 

• αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα έντυπη 

προσκόµιση, των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 103 

& 80 του Ν. 4412/16.  

γ) Την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικ/κά.  
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και 
δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών από την  επόµενη 
της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
14. Χρηµατοδότηση: Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από  πόρους του 
ΥΠΕΣ∆Α  ΣΑΕ 055 για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες . Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση  βαρύνει τον  
παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017-2018.  
Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ Πολυετής ΑΑΥ-(Α∆Α) 
30-7333.005 Βελτίωση Αγροτικών 

∆ρόµων  
50.016,95 € 568/14.7.17 (ΩΘ7ΠΩ1Γ-

3ΙΠ) 

 
Σχετική  η υπ’ αριθ. 90/17 Απόφαση οικονοµικής επιτροπής για την διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, µε Α∆Α: ΨΥ3ΦΩ1Γ-ΣΟΟ 
 
15. Ενστάσεις  
Ισχύουν  οι διατάξεις του  αρ. 127  του Ν.4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), ειδικότερα  
ορίζονται τα  παρακάτω: 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. Η  ένσταση υποβάλλεται ενώπιον  της αναθέτουσας   αρχής. 
H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
του ν. 4412/2016, 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 του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) 
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 
του ν. 4412/2016.  Αν η προσφορά αφορά για  τµήµα/τµήµατα  της παρούσας 
σύµβασης , το  ύψος του παράβολου υπολογίζεται επι της αξίας του 
τµήµατος/τµηµάτων.  Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και επιστρέφεται 
µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
 
 

Ο ∆ήµαρχος 

 

                                      Θεόδωρος Πατεράκης       




