Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:13/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:94/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 13 του
μήνα Μαίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, ήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.11891/9.5.2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Μεσσήνη Κερασούλα
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος
9)Γαβρίλης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.13-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια κάδων απορριμάτων,
επίστυλων
απορριματοδεκτών
&
χειραμαξιδίων
οδοκαθαριστών
προϋπολογισμού 73.677,00€ με Φ.Π.Α.
Εισηγητές: κ.Στέφανος ΡομποτήςΥπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1) Το εδάφιο ε΄ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
2) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
3) Τις δ/ξεις του άρθρου 2 του Ν. 2286/95.
4) Τις δ/ξεις των
άρθρων 23 παρ. 4,5,6 και 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
(αριθ:11389/8-3-1993ΦΕΚ185/β/23.3.93 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών).
5) Την Π1/74446/2002 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης.
6) Την αριθ. 161/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
7) Την αριθ.5/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκαν
οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των
προμηθειών που υπάγονται στον ΕΚΠΟΤΑ,

εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης για την
προμήθεια κάδων απορριμάτων, επίστυλων απορριματοδεκτών & χειραμαξιδίων
οδοκαθαριστών προϋπολογισμού 73.677,00€ με Φ.Π.Α.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τους
όρους κατάρτισης της διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-τη παραπάνω εισήγηση
- Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
- Τις δ/ξεις του άρθρου 2 του Ν. 2286/95.
- Τις δ/ξεις των άρθρων 23 παρ. 4,5,6 και 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
(αριθ:11389/8-31993ΦΕΚ185/β/23.3.93 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών).
- Την Π1/74446/2002 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης.
- Την αριθ. 161/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την αριθ.5/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκαν οι
επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των
προμηθειών που υπάγονται στον ΕΚΠΟΤΑ,
- το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα

αποφάσισε

Tη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «κάδων
απορριμμάτων, επίστυλων απορριματοδεκτών, & χειραμαξιδίων οδοκαθαριστών»
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α με τους
ακόλουθους όρους:
Αρθρο 1
Τεχνικές προδιαγραφές
Προμήθεια
165
κάδων
απορριμμάτων,
26
ζεύγη
επίστυλων
απορριματοδεκτών, & 6 χειραμαξιδίων οδοκαθαριστών προϋπολογισμού 73.677,00
€ (με ΦΠΑ). Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην αριθ.: 3/2011 Τεχνική
Μελέτη που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη.
Αρθρο 2
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λευκάδας (οδός Αντ.
Τζεβελέκη-Διοικητήριο) στις 27/5/2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00
π.μ. έως 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Αρθρο 3
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται στο άρθρο 1 καθώς και στην Τεχνική μελέτη.
Αρθρο 4
Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εξουσιοδοτημένοι εμπορικοί αντιπρόσωποι των
οίκων κατασκευής κάδων απορριμμάτων και χειραμαξιδίων καθώς επίσης και
έμποροι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο ή
επαγγελματική οργάνωση.

Αρθρο 5
Προϋπολογισμός προμήθειας
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.677,00 € (με
ΦΠΑ). Οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν προσφορά, με ποινή αποκλεισμού,
για το σύνολο της προμήθειας των υλικών.
Αρθρο 6
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους και τα εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του
άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης
προσφοράς) :
α. Οι Έλληνες πολίτες.
6.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5 % επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ. Π. Α.(δηλαδή τουλάχιστον 3.684,00 €).
6.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
7.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν
εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
6.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
6.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
6.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
(φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε
ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων 6.4, 6.5 και 6.6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
6.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού.
β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από

ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται
από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. παρ. 2β και 6 του 7ου άρθρου της Υπ. Απ.
11389/1993).
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με
την ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 6.5 :
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από
τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη
τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο
το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω.
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ) Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων 6.3, 6.4, 6.5 και 6.6 ανωτέρω.
ε. Για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις ισχύουν οι παρ. 3 και 4 του 7ου
άρθρου της Υπ. Απ.11389/1993.
6.8 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους
τους υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της
υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.
6.9 Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα
δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του
διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της
παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και
τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή
περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει.
6.10 Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λευκάδας.
Αν δεν προσκομιστούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε
θεωρημένα αντίγραφα.
Αρθρο 7
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο,
καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να κατατεθούν μέχρι
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 10:00 π.μ. στις 27-5-2011,
στην ταχ. δ/νση: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Λευκάδας, Αντ.Τζεβελέκη-Διοικητήριο,
ισόγειο, Τ. Κ. 31100 Λευκάδα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
1. Παρουσίαση προσφοράς.
Με ποινή αποκλεισμού, η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο ο οποίος φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Προς το Δήμο Λευκάδας, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
γ. Ο τίτλος της προμήθειας.
δ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
ε. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
2. Περιεχόμενο προσφοράς.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία, ειδικότερο:
α. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
β. Η εγγύηση συμμετοχής
γ.Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο
με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
δ.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, μέσα σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Οι φάκελοι της τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Χρόνος ισχύος προσφοράς.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτή για 90 ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να
περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών και
ειδικότερα:
1. Δήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής των ειδών.
2. Δήλωση για το χρόνο παράδοσης των ειδών.
3. Δήλωση για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.
4. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO που να αφορά την κατασκευάστρια εταιρεία
5. Πλήρη τεχνική περιγραφή καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους)
για κάθε είδος χωριστά προς απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών μεταφρασμένα
στην ελληνική γλώσσα.
Οικονομική προσφορά
Περιλαμβάνει την τιμή του κάθε είδους χωριστά. Η αναγραφόμενη τιμή
προσφοράς θα είναι χωρίς το Φ.Π.Α. που θα γράφεται και θα προστίθεται χωριστά
ώστε να φαίνεται και η συνολική τιμή με το Φ.Π.Α.
Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας ισχύει η ολόγραφη τιμή.
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο Λευκάδας, γιατί
προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, κατά τα ανωτέρω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
Προσφορά με την οποία δίνεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Άρθρο 8
Δείγματα ειδών
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από δείγματα των προσφερομένων ειδών,
που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η προσκόμιση
δειγμάτων για όλα τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική.
Τα δείγματα θα κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία με
σχετική απόδειξη.
Άρθρο 9
Διαδικασία του διαγωνισμού
1. Υποβολή προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών αριθμούνται με την σειρά υποβολής τους,
μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή.
Μετά την παρέλευση του χρόνου λήξης υποβολής προσφορών που ορίζεται στην
διακήρυξη, η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών σε δημόσια συνεδρίαση.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παρέλευση του χρόνου λήξης υποβολής
των προσφορών επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες, εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται
χωρίς διακοπή μετά την ώρα αυτή.
2. Δεκτοί στο διαγωνισμό.
Αρχικά αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος και αριθμούνται,
μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά καθώς και
οι σφραγισμένοι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Στη συνέχεια η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά
συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για το ποιοι από τους
συμμετέχοντες γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό.
Ακολούθως η συνεδρίαση μετατρέπεται και πάλι σε δημόσια και ο Πρόεδρος
ανακοινώνει αυτούς που αποκλείσθηκαν και τον λόγο αποκλεισμού τους και
παραδίδει την προσφορά τους στον Δήμο Λευκάδας για επιστροφή.
3.Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών
΄Επειτα αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών που
έγιναν δεκτές στον διαγωνισμό, αριθμούνται, μονογράφονται και σφραγίζονται από
την επιτροπή όλα τα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
Στο σημείο αυτό λήγει η συνεδρίαση της επιτροπής και ανακοινώνεται στους
συμμετέχοντες η ημερομηνία και ώρα της επόμενης συνεδρίασης για την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Ακολούθως οι τεχνικές προσφορές παραδίδονται από την επιτροπή στο αρμόδιο
όργανο του Δήμου Λευκάδας για την αξιολόγησή τους.
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της
Διακήρυξης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
κρίνονται από το αρμόδιο όργανο επουσιώδεις.
Επίσης προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών
Κατά την επόμενη δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής – την ημερομηνία και
ώρα που έχει ορισθεί – ο Πρόεδρος ανακοινώνει αυτούς που αποκλείσθηκαν κατά
την αξιολόγηση και τους λόγους αποκλεισμού τους και παραδίδει την προσφορά τους
στον Δήμο Λευκάδας για επιστροφή.
Εν συνεχεία αποσφραγίζονται οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς για
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αριθμούνται, μονογράφονται για σφραγίζονται
όλα τα περιεχόμενά τους, κατά φύλλο, ανακοινώνονται δημόσια οι προσφερθείσες
τιμές και ανακηρύσσεται ο μειοδότης.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
5. Αποτέλεσμα διαγωνισμού
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την
λήψη σχετικής απόφασης είναι ο Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας.
Εάν ο διαγωνισμός ακυρωθεί ή το αποτέλεσμα δεν εγκριθεί για οποιονδήποτε
λόγο, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται οποιασδήποτε
αποζημίωσης.
Εάν αποφασισθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάθεση της
προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση στον ανακηρυχθέντα «ανάδοχο».
Ο «ανάδοχος» υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο «ανάδοχος» στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία κηρύσσεται έκπτωτος. Η
σύμβαση γίνεται με την υπογραφή συμφωνητικού και πρωτοκολλείται αυθημερόν στο
πρωτόκολλο του Δήμου Λευκάδας.
Αρθρο 10
Τόπος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του
συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό
χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Λευκάδας
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβή, η οποία έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αρθρο 11
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 10% της συνολική συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ .Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική
παραλαβή των κάδων απορριμμάτων.
Αρθρο 12
Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της
διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται
με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την
προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες
τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση 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.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση
τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των
αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που
παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα.
Αρθρο 13
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται έγγραφα ως
εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ,στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία , μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης , έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
συνυπολογιζομένων & των ημερών δημοσίευσης & υποβολής της .
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σε αυτόν , μόνον από το προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διενέργειας του
διαγωνισμού σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος & για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο , στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού ΥΠΗΡΕΣΙΑ .
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού , έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα , από
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για διαφόρους άλλους λόγους από τους
προαναφερόμενους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές .
Αρθρο 14
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και
με την έκδοση τιμολογίου και την προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών που
ορίζει ο νόμος.
Αρθρο 15
Διαφορές διακήρυξης – νόμων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ.
Α. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν.
2286/1995 και Ν. 3463/2006.
Αρθρο 16
Δημοσίευση διαγωνισμού
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
σε μία τοπική εφημερίδα καθώς και σε μία δημοπρασιών τουλάχιστον 5 ημέρες πριν
την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Λευκάδας όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση
(Γραφείο Προμηθειών, Αντ.Τζεβελέκη-Διοικητήριο, ισόγειο, τηλ. 2645350563-556, fax
2645360510, Τ. Κ. 311 00 Λευκάδα, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Στέφανος Ρομποτής, κ.
Αθανίτης Αντώνης, κ. Καρύδη Ελένη).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:94 /2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

