Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:24/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:207/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 3η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
23439/30.8.2012 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Πεντεσπίτης Νίκος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.24-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον. Επιτροπής
για κατάρτιση όρων, έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος
2012-2013,συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και έγκριση διάθεσης
πίστωσης πρ/σμού .
Εισηγ: κ.Eλευθ.Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε τα εξής:
“ Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».

4. Την αριθμ. 2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Εφαρμογή διατάξεων
Ν. 3463/2006».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις του.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων».
8. Τις αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) και αριθμ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ
1789 Β/12-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) αποφάσεις υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
9. Την αριθμ. Γ2/3732/20-9-88 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ , ΕΣ. & ΟΙΚ. ( ΦΕΚ 767/88
Β΄) «Δωρεάν σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων».
10. Το αριθμ. 220/26-06-2012 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας.
11. Την αριθμ. 291/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας περί
έγκρισης διενέργειας πρόχειρού διαγωνισμού.
12. Την ανάγκη σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το
σχολικό έτος 2012-2013.
εισηγούμαι
α)την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την σίτιση των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το έτος σχολικό έτος 2012-2013 .
β) την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.
γ) την έγκριση διάθεσης της πίστωσης ,56.826,00 ευρώ, βάσει της αριθμ. Α-632/3008-2012 πρότασης ανάληψης δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 15.6481 του
προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2012'.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Α)
Εγκρίνει την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την σίτιση των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το έτος σχολικό έτος 2012-2013, με τους
παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών διατροφής
για την σίτιση 110 περίπου μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, για το
σχολικό έτος 2012-2013.
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού
είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη και
β) η μελέτη του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση, τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό, το τιμολόγιο μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τη γενική και ειδική
συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Προϋπολογισμός
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 46.200,00 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι σύνολο 56.826,00 ευρώ.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481 του προϋπολογισμού έτους
2012 και του αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2013.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρόνος-τόπος-τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2012,
ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), στο
δημοτικό κατάστημα (Διοικητήριο), Δ/νση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, Γραφείο
Προμηθειών, T.K. 31100 Λευκάδα, από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού.
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί
τους τις κλειστές προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) την ημέρα και
ώρα του διαγωνισμού.
2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές αυτές παραδίδονται στην
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται
εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων
παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής-Υποβολή προσφορών
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των υπό
προμήθεια ειδών, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο
διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται
όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο
αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις
γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης
μελέτης.
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. , ήτοι 2.841,30 ευρώ, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) απόφασης του Υπ.
Εσωτερικών.
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. , ήτοι 2.841,30 ευρώ, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) απόφασης του Υπ.
Εσωτερικών.
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την
εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων
Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας, το οποίο
πρέπει να προσκομιστεί νόμιμα θεωρημένο.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις
εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από
τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Αντίγραφο συμφωνητικού τους θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός από τα πιο
πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσει:
α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται επί λέξη:
• Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους
αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους
διαγωνισμούς των ΟΤΑ.
• Η ισχύς της προσφοράς μας ορίζεται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
• Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
• Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και
των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της
επιχείρησης.
β. Σε περίπτωση εταιρειών, πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του
Διοικούντος οργάνου του προσφέροντος με το οποίο:

Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών
εγκρίνονται η συμμετοχή έκαστη εταιρείας στο διαγωνισμό και η υποβολή κοινής
προσφοράς με τις λοιπές εταιρείες μέλη της ένωσης.
Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την
προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα
στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο
απαιτηθεί.
γ. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα νόμιμα
δικαιολογητικά σύστασής τους, επικυρωμένα από αρμόδιο όργανο.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η μη προσκόμιση όλων των προαναφερόμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας
προσφορά για όλα τα υπό προμήθεια είδη του προϋπολογισμού.
Προσφορές για μέρος της προκηρυσσόμενης με την παρούσα προμήθεια δεν
γίνονται δεκτές.
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με
τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε
αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα
έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Και στις δύο περιπτώσεις, προϋποτίθεται ότι ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει
ζητήσει εγκαίρως τα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
εκ μέρους του Δήμου τήρηση των προθεσμιών.
Κανένας υποψήφιος δεν δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών ως εμπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων
στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση
θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην
Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε
φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα και υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Πιο συγκεκριμένα οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο,
σε δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα κατωτέρω:
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», σε δύο (2) αντίγραφα, (εκ των οποίων ένα θεωρείται
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και το οποίο αποτελείται από τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ένα απλό
ΑΝΤΙΤΥΠΟ το οποίο αποτελείται από απλά αντίγραφα των πρωτότυπων
δικαιολογητικών), όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 4ο της παρούσας διακήρυξης και
τα οποία θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο όπως ζητούνται στις
αντίστοιχες παραγράφους. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν τοποθετούνται σε ξεχωριστό
εσωτερικό φάκελο.
ΦΑΚΕΛΟΣ Α - «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Έξω από αυτόν αναγράφονται με
ευκρίνεια και κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του κυρίως φακέλου. Μέσα στο φάκελο
τοποθετούνται, σε δύο (2) αντίγραφα (εκ των οποίων ένα θεωρείται ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και το
οποίο αποτελείται από τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ένα απλό ΑΝΤΙΤΥΠΟ το οποίο
αποτελείται από απλά αντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών), όλα τα τεχνικά
στοιχεία των προσφερόμενων ειδών όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των
τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του Δήμου Λευκάδας.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Έξω από αυτόν
αναγράφονται με ευκρίνεια και κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του κυρίως φακέλου.
Μέσα στον φάκελο τοποθετούνται, σε δύο (2) αντίγραφα, (εκ των οποίων ένα θεωρείται
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και το οποίο αποτελείται από τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ένα απλό
ΑΝΤΙΤΥΠΟ το οποίο αποτελείται από απλά αντίγραφα των πρωτότυπων
δικαιολογητικών), τα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής
προσφοράς που περιλαμβάνεται στη μελέτη του Δήμου Λευκάδας.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο

καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
5. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον
υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν
ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού οικονομική
προσφορά για όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα σίτισης, όπως αυτά αναφέρονται στις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου Λευκάδας.
2. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η τιμή μονάδας (τιμή ανά
μερίδα πλήρους γεύματος ημερησίως) χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ, αριθμητικώς και
ολογράφως, καθώς και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως, σύμφωνα με το έντυπο
οικονομικής προσφοράς που θα παρέχεται από τον Δήμο Λευκάδας.
3. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,
εκτός από το Φ.Π.Α., ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του υλικού στον
ειδικό χώρο του Μουσικού Σχολείου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση
συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια
αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο
φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου
να αποσφραγισθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί αφού προηγουμένως
ολοκληρωθεί το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών
που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν
αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται στην Επιτροπή αξιολόγησης.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών επαναφέρονται, για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγισή
τους.
Μετά την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού επαναφέρει τους
φακέλους των οικονομικών προσφορών οι οποίες έγιναν δεκτές, στην Επιτροπή
αξιολόγησης η οποία αξιολογεί και ανακοινώνει τις τιμές.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 20 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και
λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:
-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών και με την προϋπόθεση
ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή
διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
4. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
1. Η Επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς το αρμόδιο όργανο που
αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για το σύνολο των ειδών που προφέρει ο
προμηθευτής.
β. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη
διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την
Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια
για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του

διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης
1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος των υπό προμήθεια ειδών
β) Την ποσότητα
γ) Την τιμή
δ) Τον Δήμο για τον οποίο προορίζονται τα είδη
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης του Δημάρχου για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το
Φ.Π.Α..
4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει
την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚ.Π.Ο.Τ.Α.
3. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι
και τρεις (3) μήνες, όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν
γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης.
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των ειδών, ή παραδόθηκαν οι ποσότητες που
ο Δήμος θεώρησε αναγκαίες για την κάλυψη των αναγκών του.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και έως τη λήξη του σχολικού έτους 20122013, με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης παράτασής της, από την έναρξη του νέου σχολικού
έτους 2013-2014, με τους ίδιους όρους, εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α., ήτοι
ποσό 2.841,30 ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο
που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει
σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτό το δικαίωμα. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι
διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα:
1.την ημερομηνία έκδοσης
2. τον εκδότη
3. τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται
4. τον αριθμό της εγγύησης
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
6. την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
7. τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού
8. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε
τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, ήτοι 17- 01 - 2013
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι
εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό
επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης του διαγωνισμού.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Στην εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 26
της αριθμ. 11389/1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του
συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.
ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα φαγητά σύμφωνα με το πρόγραμμα
του συσσιτίου που περιλαμβάνεται στη μελέτη του Δήμου, σε μερίδες, ζεστά, στην
τραπεζαρία του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, στη περιοχή Αλυκές Λευκάδας, οδός
Φιλοσόφων, καθημερινά, τις ημέρες λειτουργίας του Σχολείου και ώρα 13:15 μ.μ.
περίπου.
Το είδος του φαγητού που θα παρασκευάζεται όπου υπάρχει εναλλακτική πρόταση
(στο πρόγραμμα συσσιτίου) θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση του Δ/ντή του
Σχολείου και του προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα τηρεί όλους τους προβλεπόμενους
από την κείμενη νομοθεσία όρους υγιεινής, καθώς και όσων του υποδειχθούν από τα
όργανα της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Ν. Λευκάδας, σχετικά με την
παρασκευή, μεταφορά και διανομή των φαγητών.
Επίσης οφείλει η συμπεριφορά του προς τους μαθητές και τους καθηγητές του
σχολείου να είναι άψογη.
Μετά το γεύμα ο προμηθευτής υποχρεούται να καθαρίζει επιμελώς την τραπεζαρία
του σχολείου.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εμπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ΄ αυτά
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα
μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερόμενου.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Ματαίωση-επανάληψη του διαγωνισμού
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα
για τον Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες
προσφορές μετά από νέα προκήρυξη, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που
συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό.
Επίσης ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα
διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως γι’ αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Ευθύνες, υποχρεώσεις, κυρώσεις
Η μη εκτέλεση της σύμβασης και η μη προσφορά των γευμάτων, δεν δικαιολογείται
παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Πέρα από την παραπάνω περίπτωση η μη προσφορά γευμάτων, η αδικαιολόγητη
καθυστέρηση αλλά και η κακή ποιότητα των γευμάτων, συνεπάγεται κυρώσεις.
Για κάθε γενικά παράβαση από τον προμηθευτή για παράβαση των όρων της
σύμβασης όπως καθορίζονται από αυτή και για συμπεριφορά αντίθετη με τα
συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, επιβάλλονται κυρώσεις που
προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ, δηλαδή πρόστιμο, κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
1.Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των εδεσμάτων επιβάλλεται
πρόστιμο μέχρι 50% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι 100%.
2.Σε περίπτωση μη παράδοσης των εδεσμάτων επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 100%
επί της αξίας της παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι 200%.

3.Σε περίπτωση προσκόμισης εδεσμάτων κατωτέρας ποιότητας της συμβαλλόμενης,
επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 100% επί της αξίας της προσκομισθείσας ποσότητας και
σε περίπτωση υποτροπής μέχρι 200%.
4.Σε περίπτωση που θα προσκομισθούν προϊόντα μη συμβατικά επιβάλλεται
πρόστιμο μέχρι 100% της αξίας της παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι
300% επ’ αυτής.
5. Σε περίπτωση προσκόμισης ακατάλληλων προς βρώση εδεσμάτων, επιβάλλεται
πρόστιμο μέχρι 300% επί της αξίας των προσκομισθέντων ειδών, σε περίπτωση
υποτροπής ο προμηθευτής δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος.
6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι συνθήκες υγιεινής κατά την
μεταφορά των εδεσμάτων επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 100% επί της αξίας των
παραδοθέντων εδεσμάτων και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι 300% αυτών.
Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των μαθητών
από τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής
ποιότητας των γευμάτων που προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν
από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
νοσηλείας των μαθητών που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών
11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993).
ΑΡΘΡΟ 21ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του
άρθρου 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185
Β΄/23-03-1993).

3.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι:
α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή.
β) Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα ή σίτιση
των μαθητών του σχολείου με όλα τα είδη που διαλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση.
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής.
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
περί μη οφειλής του προμηθευτή.
ε) Βεβαίωση (Δημοτική Ενημερότητα) περί μη οφειλής του προμηθευτή προς το
Δήμο Λευκάδας.
Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση
νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 23ο

Πληροφορίες- Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
1. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λευκάδας, Ταχ. δ/νση: Α. Τζεβελέκη &
Υπ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), 31100 Λευκάδα, τηλ. 2645360542, 2645360610 & φαξ
2645360586, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Αθανίτης Αντώνης και κ. Γεωργάκη Κων/να.
2. Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
3. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες στο Ν.
Λευκάδας (ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/2009)
Συνημμένα:

Η μελέτη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 20122013» η οποία περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις
τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο μελέτης, τη γενική και ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Β.
Σύμφωνα με την παρ. 1.ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους
ή ειδικούς επιστήμονες.
Σύμφωνα με την αριθμ. 29/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών.
Για την αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού σίτισης μαθητών Μουσικού
Σχολείου Λευκάδας απαιτείται η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης και
ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι του Δήμου Λευκάδας:
1. Πάντζου Ζωή, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωματικό
μέλος τον Δελλαπόρτα Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.
2. Δελλαπόρτα Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με αναπληρωματικό μέλος
τον Ζαβιτσάνο Νικόλαο κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ.
3. Τριτσαρώλη Μαρία, κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ, με αναπληρωματικό μέλος
την Γεωργάκη Γερασιμούλα κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ.
Γ.
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 56.826,00 ευρώ, βάσει της αριθμ. Α-632/3008-2012 πρότασης ανάληψης δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 15.6481 του
προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 207/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

