ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 56/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 358/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 13 του µηνός ∆εκεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25449/9-12-16 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση
του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας µε συνοπτικό διαγωνισµό πυροσβεστικών
κρουνών, κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
Εισηγητές: Σπυρίδων ∆ελλαπόρτας, αναπλ/τής Πρ/µενος ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες: […]δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό
συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις, ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει
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τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για
τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές,
από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, […]»
Σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε
τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστηµα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρµοζόµενου. Τα
ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 117 και 118, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού. 2.Στις διαδικασίες σύναψης
∆ηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής»
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, σύµφωνα µε το
άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φoρείς,
τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των
οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί
κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 4.Η
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής. 5.Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016:
«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου
συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη
απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον
∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσµου, του δηµοτικού ή κοινοτικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό)
απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, του διοικητικού
συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, που εγκρίνει και
τα συντασσόµενα τεύχη».
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε τη µε αριθµ 191/2016 µελέτη για την προµήθεια
πυροσβεστικών κρουνών, συνολικού προϋπολογισµού 10.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.24%.
Με την αριθµ. 332/2016-Α∆Α:ΩΘΑ7ΩΛΙ-ΩΤΝ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε και
διατέθηκε η αναγκαία πίστωση από τον κωδικό 70-6699.008 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016
για την εν λόγω προµήθεια.
Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη για προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
Α. την έγκριση διενέργειας προµήθειας πυροσβεστικών κρουνών συνολικού προϋπολογισµού
10.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.24% µε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
µόνο βάσει της τιµής.
Β. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για
την προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών .»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Α. την έγκριση διενέργειας προµήθειας πυροσβεστικών κρουνών συνολικού προϋπολογισµού
10.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.24% µε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
µόνο βάσει της τιµής.
Β. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για
την προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών ως παρακάτω:
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ΣΧΕ∆Ι Ο
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
διακηρύσσουµε
τη µε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της
προµήθειας πυροσβεστικών κρουνών , προϋπολογισµού 10.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει της τιµής,
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
1.τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
3. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85Α/11-4-2012) και ισχύει,
4. τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις»,
5. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ,
6. τ τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
7. τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
8. τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
9. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
10. τη µε αριθµ.191/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
11.τη µε αριθµ.332/2016-Α∆Α:ΩΘΑ7ΩΛΙ-ΩΤΝ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης και διάθεσης
πιστώσεων,
12.τη παρούσα Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας µε συνοπτικό διαγωνισµό, κατάρτισης
όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, για την προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών ,
13. τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας
της ανωτέρω προµήθειας.
ο

Άρθρο 1
Ορισµοί-Συντοµογραφίες
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες
που τους αποδίδονται στη συνέχεια :
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Στον παρόντα διαγωνισµό, Α.Α. είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ο οποίος προκηρύσσει
τον διαγωνισµό αυτό, στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο την
σύµβαση .
Οικονοµικός φορέας: νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των
προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που
προσφέρει Στην αγορά προµήθεια προϊόντων.
Φορέας της Προµήθειας ή Φορέας: Ο ∆ήµος Λευκάδας
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Υ.∆.∆.): Το Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο: Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας. Το
Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής που αποφαίνεται αιτιολογηµένα
(αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων ή/και προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε
ενδιαφερόµενο για παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος
διαγωνισµού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού
αλλά και κάθε εισήγηση των γνωµοδοτικών οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι αποφάσεις του
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και κοινοποιούνται στους
ενδιαφερόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή
προδικαστικών προσφυγών. Μετά την απόφαση κατακύρωσης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Λευκάδας.
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση (Ε.∆.∆.)
του ∆ΗΜΟΥ : Το αρµόδιο συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο του ∆ήµου Λευκάδας, για την παραλαβή,
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αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.∆. 28/2015. Αποτελείται από τρία
(3) µέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου µε γνωµοδοτικές αρµοδιότητες στερούνται
εκτελεστού χαρακτήρα.
Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.): Το αρµόδιο συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο του ∆ήµου
Λευκάδας, που γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών µέχρι και την απόφαση
κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και
στο άρθρο πρώτο του Π.∆. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) µέλη και τα πρακτικά που συντάσσει,
ως έγγραφα οργάνου µε γνωµοδοτικές αρµοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.
Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών (Ε.Π.) του ∆ΗΜΟΥ: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο, το οποίο
συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 έχει την ευθύνη για
την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας. Η Ε.Π. είναι τριµελής ή πενταµελής.
Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: Ο κ.Αθανίτης Αντώνιος και η κ. Γεωργάκη Κων/να
υπάλληλοι του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, οι οποίοι παρέχουν σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 26453 60524, 26453 60610, φαξ: 26453 60610 και email : info@lefkada.gov.gr
Προµηθευτής ή Προσφέρων ή Συµµετέχων ή ∆ιαγωνιζόµενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την
Αναθέτουσα Αρχή .
Εκπρόσωπος/ποι (του διαγωνιζόµενου): Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει ή/και υποβάλει την
προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του
Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε
περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης /
κοινοπραξίας.
Έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύµβασης ή έγγραφο της σύµβασης:νοείται κάθε έγγραφο το οποίο
παρέχει ή στο οποίο παραπέµπει η αναθέτουσα αρχή µε σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της
σύµβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών,
των προτεινόµενων όρων της σύµβασης, των υποδειγµάτων για την προσκόµιση των εγγράφων από τους
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων
εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται και οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρέχει η
αναθέτουσα αρχή.
Έγγραφα:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κοκ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση
υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα
∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013). ∆εν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων
εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της
χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα
Προµηθευτή ή Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε την διακήρυξη, για την συµµετοχή
του στη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού.
∆ικαιούχος: Ο κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, άρθρο 2§4 του Κανονισµού (ΕΚ)1083/2006 της 11/7/2006 του
Συµβουλίου, δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για την υλοποίηση πράξεων.
Στον συγκεκριµένο διαγωνισµό δικαιούχος της προµήθειας είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
Ανάδοχος: Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και θα συνάψει
Σύµβαση µε την Α.Α. για την υλοποίηση του υποέργου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία.
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Απόφαση Κατακύρωσης ή Κατακύρωση: Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µε την οποία
εγκρίνεται η τελική επιλογή του προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου και η οποία
κοινοποιείται σε αυτόν.
Σύµβαση : Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου, η οποία
υπογράφεται µετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης.
Συµβατικά τεύχη: Τα συνηµµένα τεύχη στην Σύµβαση µεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν την παρούσα ∆ιακήρυξη και την προσφορά
του αναδόχου.
Υπεύθυνη ∆ήλωση: Εννοείται, για τους ηµεδαπούς, δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής
αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση
του στα Ελληνικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Οι απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις που συντάσσονται / εκδίδονται από τον
προσφέροντα, υποβάλλονται δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση υπογραφής στην έντυπη µορφή τους
(εφεξής Υπεύθυνη ∆ήλωση ή δήλωση ή βεβαίωση Α).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις ή βεβαιώσεις που δεν έχουν συνταχθεί / εκδοθεί από τον ίδιο τον
προσφέροντα κατά συνέπεια δεν φέρουν την υπογραφή του, (εφεξής Υπεύθυνη ∆ήλωση ή δήλωση ή
βεβαίωση Β), θα φέρει την υπογραφή και σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής του συντάκτη της.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο, ενώ σε
περίπτωση νοµικού προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από όποιον ορίζεται στην
παρούσα διακήρυξη ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση
υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.-Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων ή Αρχή: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, Ανεξάρτητη Αρχή που συστήνεται, έχει αρµοδιότητες, συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ- Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων: νοείται το πληροφοριακό σύστηµα,
που αποτελεί µέρος του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων
που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
ο

ΑΡΘΡΟ 2
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Οδός: Υπ.Κατωπόδη και Αντ.Τζεβελέκη
Ταχ.Κωδ.: 31100
Τηλ.: 26453 60542,26453 60610
Telefax: 26453 60586
E-mail: info@lefkada.gov.gr
Κωδικός NUTS: ΕL 624
Ιστοσελίδα:www.lefkada.gov.gr
Εφόσον οι ανωτέρω Υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης
της προµήθειας, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες
ή στον ανάδοχο.
ο

Άρθρο 3
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων
διακήρυξης
1. Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση
του πλήρους τεύχους της διακήρυξης καθώς και τυχόν συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων που
θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας,
στον δικτυακό τόπο: http://www.lefkada.gov.gr
2. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα των τευχών της διακήρυξης µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα
και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών
µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό από τη ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών του ∆ήµου
Λευκάδας, Ταχ. δ/νση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, τηλ. 26453 60542, 26453
60610, φαξ: 26453 60586, αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Αθανίτης Αντώνης, κ. Γεωργάκη Κων/να, email:info@lefkada.gov.gr τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές οι πληροφορίες θα δίνονται από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τον
αρµόδιο υπάλληλο κ.Σίδερη Ελευθέριο τηλ. 26453 60520.
ο

ΑΡΘΡΟ 4
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Αντικείµενο διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών, όπως περιγράφονται στη µε
αριθµ.191/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας.
2.Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία του διαγωνισµού είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη και
β) η αριθµ.191/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία περιλαµβάνει την τεχνική
έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, τη συγγραφή υποχρεώσεων.
3. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.
4. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής
υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
ο

ΑΡΘΡΟ 5
Προϋπολογισµός
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.064,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι
σύνολο 10.000,00ευρώ.
Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 70-6699.008 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016
καθώς και τον αντίστοιχο ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 στον οποίο θα προβλεφθεί σχετική
πίστωση, και θα χρηµατοδοτηθεί από την ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΕ.
ο

ΑΡΘΡΟ 6
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα χαρακτηριστικά των προς προµήθεια ειδών, θα συµφωνούν επί ποινή αποκλεισµού µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της µε αριθµ.191/2016 µελέτης.
ο

Άρθρο 7
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
η
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19 του µηνός Ιανουαρίου, του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα
10:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, στο
δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο
ος
Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1 όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας.
1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους τις κλειστές προσφορές
την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού.
2.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούµενων εδαφίων.
3. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 7 είτε (α) µε κατάθεσή τους
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή
τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού,
όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν
θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
.
5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της
την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη
κανονικές.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση
νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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ο

Άρθρο 8
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα.
2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.
1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο
έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο θα
υποβάλλονται στην ελληνική.
5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των
αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.
ο

Άρθρο 9
∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που
είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.
4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
ο

Άρθρο 10
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον συνοπτικό διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί
ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά:
α) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 11 της παρούσας
Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
β) 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.
γ)Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
δ)Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης του οικονοµικού
φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του διοικητικού
οργάνου και
ε) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.
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2.Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση
που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε
µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
Άρθρο 11
Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την
υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016)
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα
µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 20 της παρούσας,
β)πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι).Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει από
το ΤΕΥ∆ µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα
του Μέρους IV.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο έντυπο
(ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
ο

Άρθρο 12

Εχεµύθεια
Η Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές , συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και
των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
Εφόσον ο οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν της εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν 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.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα
µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆.28/2015(Α΄34).
ο

Άρθρο 13
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται.

α)
β)
γ)

δ)

ε)

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης,
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των προµηθειών και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
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γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση,
ζ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά
δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προµήθειας,
η) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
θ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
ι) ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του ∆ήµου και
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
∆εν απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου επικοινωνούν µε τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
ο

Άρθρο 14
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
1. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν εγγράφως προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα
διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισµένο φάκελο.
3. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου,
τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των µελών
της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και
γ) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
5. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας
διακήρυξης (δικαιολογητικά συµµετοχής).
6. Στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά» επί ποινή αποκλεισµού, περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά στοιχεία
των προσφερόµενων ειδών όπως αυτά περιγράφονται στηναριθµ.191/2016 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για
κάθε µέλος της.
7. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά
στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
8. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούµενα από τη
διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές
προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσόµενων προµηθειών. Η συνολική τιµή προσφοράς, συµπληρώνεται
ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής στην προσφορά δεν λαµβάνεται υπόψη.
9. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική
τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
10. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία,
αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον
προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από
αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
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αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της
προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η
διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα
που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση,
ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν
επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία.
12. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέας ή , σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 Ν.4412/2016) .
ο

Άρθρο 15
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη (άρθρο 97 Ν.4412/2016).
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της,
εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε
δικαίωµα για κατακύρωση.
ο

Άρθρο 16
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της
νοµιµότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο Λευκάδας, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας, , µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. 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. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονοµική
Επιτροπή.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης 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 του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονοµική Επιτροπή.
ο

Άρθρο 17
Προσφερόµενη τιµή
1. Η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Στην
τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ.
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
6. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς
προµήθεια ειδών.
ο

Άρθρο 18
Παραλαβή και Αξιολόγηση προσφορών
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης
της προθεσµίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον
φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και
φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό
για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών.
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία
και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως
άνω στάδια οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
4. Το αποτέλεσµα των ανωτέρω σταδίων, που µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
6.Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
ο

Άρθρο 19
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 10 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (άρθρο 103 του Ν.4412/2016).
2. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7.
3.Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να
φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7.
4. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
5. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
•
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή, ελλείψει αυτού, 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 να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις της παρ.1α του άρθρου 10.
•
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.
•
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
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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.
•
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική
ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα),
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.
•
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:
•
(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα,
•
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
•
Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού
φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ των µελών της διοίκησής τους
εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 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.
•
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης.(Θα
αναφέρεται ρητά η επωνυµία του συγκεκριµένου Επιµελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι και το
ειδικό επάγγελµά τους).
6. Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 10, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 10 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
7. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην
Επιτροπή διαγωνισµού.
8.Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5)
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε την
υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συµµετοχής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
9. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
10. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
11. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η σχετική
απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την
κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να
καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης.
ο

Άρθρο 20
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος.
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β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών.
ο

Άρθρο 21
Λόγοι αποκλεισµού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν
πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1και 2.
5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορεί
να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
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αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση,
από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
δηµοσίων (διαγωνισµό).
ο

Άρθρο 22
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης
1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης , µαζί µε το αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, σε κάθε προσφέρονται εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε
κάθε πρόσφορο τρόπο (άρθρο 105 Ν.4412/2016) όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί
αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου.
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο ∆ήµος Λευκάδας δεν την
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
3. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16
της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε
ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης.
4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
ο

ΑΡΘΡΟ 23
Σύµβαση
Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση, καταρτίζεται από τον ∆ήµο Λευκάδας σχετική Σύµβαση η οποία
ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη. Εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, η Σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο και
πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του ∆ΗΜΟΥ. Εκ µέρους του Αναδόχου, η Σύµβαση υπογράφεται από τον
ίδιο ή τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών.
Επιπλέον, η Σύµβαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ΚΗΜ∆ΗΣ όπου και λαµβάνει αριθµό Α∆ΑΜ.
Η Σύµβαση για την υλοποίηση της προµήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους
όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και στην προσφορά του αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή
κατά την κατακύρωση Η Σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο αυτών των
στοιχείων. Η Σύµβαση θα περιέχει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της
προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. Επιπλέον, θα
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Α
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύµβασης,
Β
Τα συµβαλλόµενα µέρη,
Γ
Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα,
∆
Την τιµή,
Ε
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης και παραλαβής των ειδών,
Στ
Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών,
Ζ
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις,
Η
Τις προβλεπόµενες ρήτρες,
Θ
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
Ι
Τον τρόπο πληρωµής,
Ια
Τις διατάξεις εκτέλεσης της Σύµβασης.
Το κείµενο της Σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για όσα
σηµεία δεν ρυθµίζονται µε την Σύµβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προµηθειών του δηµοσίου.
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Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο συµβαλλόµενων µερών µε
απόφαση της Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Τυχόν τροποποιήσεις δεν µεταβάλλουν τη
συνολική φύση της σύµβασης (άρθρο 132 του Ν.4412/2016) .
Η Σύµβαση για ΟΜΑ∆Α θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α)Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της σύµβασης.
β)Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις
δ)Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση.
ο

Άρθρο 24
Χρόνος-τόπος-τρόπος παράδοσης/παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
1. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει τα είδη του µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που
ορίζει η σύµβαση.
3. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως
οργανωτική µονάδα του ∆ήµου Λευκάδας και γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων
216-221 του Ν. 4412/2016.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής.
4.Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει στην αποθήκη του ∆ήµου Λευκάδας ύστερα από
συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.
ο

Άρθρο 25
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης –
παράδοσης.
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα µέλη της Ένωσης.
ο

ΑΡΘΡΟ 26
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
Ε.∆.∆.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν
παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην υπογεγραµµένη σύµβαση.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις
που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο

Άρθρο 27
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής τα
οποία είναι:
α) Τιµολόγιο-∆ελτίο αποστολής προµηθευτή
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του
∆ήµου Λευκάδας.
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας περί µη οφειλής του
προµηθευτή.
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. Από την
πληρωµή του αναδόχου θα παρακρατηθεί επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών ο προβλεπόµενος φόρος
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4% Επίσης θα γίνει και κράτηση 0,06% για την E.A.A.∆Η.ΣΥ. Η κράτηση αυτή υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και
σε ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου (ΥΑ 5143/2014 ΦΕΚ 3335/Β/2014).
Ο

Άρθρο 28
Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’
74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη
(Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν
µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της.
ο

Άρθρο 29
Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το συµφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Η µε αριθµ.191/2016 µελέτη
ο

Άρθρο 30
Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 13/01/2017.
ο

Άρθρο 31
Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση
αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της
προµήθειας.
Ο
Άρθρο 32
Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης – Κρατήσεις
1. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
2. Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και θα τοιχοκολληθούν στον
πίνακα ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος.
3. Όλα τα έγγραφα της σύµβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.lefkada.gov.gr
Συνηµµένα:
α) Η αριθµ.191/2016 Μελέτη του ∆ήµου
β) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ

Προυπ 10.000,00 Ευρώ
Πηγή ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΕ
Χρήση 2016

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών (υδροστοµίων) για τις
ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, ως προς την αντικατάσταση παλαιών κρουνών, καθώς και την εγκατάσταση
νέων.
Τα υδροστόµια θα πρέπει να είναι νέου τύπου και ο σχεδιασµός τους θα πρέπει να πληροί το πρότυπο ΕΝ
14384, σύµφωνα µε τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

(ελάχιστο)

Επίσης η κατασκευή των κρουνών θα πρέπει να ακολουθεί τα κάτωθι πρότυπα:
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Τα υδροστόµια θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργοστασιακών ελέγχων και εγκεκριµένων
φορέων για την ποιότητα του χυτοσιδήρου, των ανοξείδωτων εξαρτηµάτων, καθώς και για την καταλληλότητα
των ελαστικών παρεµβυσµάτων για επαφή µε πόσιµο νερό. Επίσης από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δυο
ετών.
Ισχύουσες διατάξεις
•
•
•
•

Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»-ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016.
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» - ΦΕΚ 114/Β΄/08-06-2006.
Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό» - ΦΕΚ 143/Α/38.6.2014.

Ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται σε 10.000,00 € περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 12-10-2016
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.Λ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 12-10-2016
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος
Ύδρευσης - Αποχέτευσης

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΡΕΘΑΣ
Χηµ.-Πολ. Μηχανικός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Προυπ 10.000,00 Ευρώ
Πηγή ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΕ
Χρήση 2016

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α
1

Περιγραφή
Πυροσβεστικός κρουνός

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

32 τεµ

252,02

Κόστος (σε €)
8064,50

Σύνολο

8064,50

Φ.Π.Α. 24 %

1935,50

Γενικό σύνολο

10.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 12-10-2016
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.Λ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 12-10-2016
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος
Ύδρευσης - Αποχέτευσης

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΡΕΘΑΣ
Χηµ.-Πολ. Μηχανικός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Προυπ 10.000,00 Ευρώ
Πηγή ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΕ
Χρήση 2016

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείµενο συγγραφής

Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στη Προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών µε σκοπό την επέκταση του
δικτύου υδροληψιών σε περιοχές εντός και εκτός οικισµών της Λευκάδας, Καλάµου και Καστού, καθώς και την
αντικατάσταση κατεστραµµένων.
ο

ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες διατάξεις
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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4. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 : Συµβατικά στοιχεία

Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού
Β) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Γ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
∆) Η τεχνική περιγραφή
Ε) Η προσφορά του αναδόχου.
ο

ΑΡΘΡΟ 4 : Εγγύηση, προθεσµία παράδοσης
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.
ο

ΑΡΘΡΟ 5 : Χρόνος εγγύησης

Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Λευκάδα 12-10-2016
Ο ∆/ντής Τ.Υ.∆.

Λευκάδα 12-10-2016
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος
Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Σπυρίδων Αρέθας
Χηµικός – Πολ. Μηχανικός

Ελευθέριος Σίδερης
Μηχανολόγος µηχανικός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Προυπ
Πηγή
Χρήση

10.000,00 Ευρώ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΕ
2016

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡ0 1 : Αντικείµενο
Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στη Προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών µε σκοπό την επέκταση του
δικτύου υδροληψιών σε περιοχές εντός και εκτός οικισµών της Λευκάδας, Καλάµου και Καστού, καθώς και την
αντικατάσταση κατεστραµµένων.
ο

ΑΡΘΡΟ 2 : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας.
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
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Οι κατά τη δηµοπρασία υποβαλλόµενες προσφορές, θα ορίζουν την προθεσµία εντός της οποίας
έκαστος προµηθευτής θα παραδώσει τα προς προµήθεια υλικά στο ∆ήµο, από την υπογραφή της σύµβασης.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 : Χρόνος ισχύος των προσφορών & Εναλλακτικές προσφορές
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της,
εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε
δικαίωµα για κατακύρωση.
∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε
µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προµήθεια ειδών.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:
1. Ο προµηθευτής επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει δείγµα του προαναφερόµενου είδους για την
αξιολόγηση της προσφοράς τους.
2. Ο προµηθευτής επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει Πιστοποιητικά Ελέγχου ποιότητας (πρωτότυπα
ή επικυρωµένα αντίγραφα ευανάγνωστα) του είδους από ∆ιαπιστευµένο /Πιστοποιηµένο Φορέα
∆οκιµών χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Θα πρέπει τα υπό προµήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου κατόπιν συνεννόησης µε
την υπηρεσία και θα παραληφθούν από την αρµόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές και το δείγµα.
4. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαµβάνεται
από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή.
5. Το προσφερόµενο είδος θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση δυο ετών.
6.
ο

ΑΡΘΡΟ 4 : Εγγυήσεις
Στη συνολική τιµή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαµβανόµενες όλες γενικώς οι κρατήσεις και δαπάνες
για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση των υλικών.
Σύµβαση.
Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο
Ν.4412/2016.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς
τον Φ.Π.Α. και µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν
και τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016.
ο

Άρθρο 5 . Χρόνος παράδοσης - Τόπος παράδοσης.
Η παράδοση των κρουνών θα γίνει εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και στις
Αποθήκες του ∆ήµου. Τον προµηθευτή βαραίνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης.

ο

Άρθρο 6 Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου.
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε οριζόµενα στο Ν.4412/2016
ο

Άρθρο 7 Πληµµελής ποιότητα.
1. Θα πρέπει τα υπό προµήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου κατόπιν συνεννόησης µε
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τις υπηρεσίες και θα παραληφθούν από την αρµόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές και τα δείγµατα.
2. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαµβάνεται
από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή.
ο

Άρθρο 8 Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν
κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δηµοσιεύσεως βαρύνουν τον ανάδοχο.
ο

Άρθρο 9 . Παραλαβή των Κρουνών.
Η παραλαβή των κρουνών, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016.
Η παραλαβή των κρουνών πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα της αυξοµείωσης των ποσοτήτων που πρόκειται να παραλάβει, χωρίς αλλαγή της
τιµής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 12-10-2016
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.Λ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 12-10-2016
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος
Ύδρευσης - Αποχέτευσης

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΡΕΘΑΣ
Χηµ.-Πολ. Μηχανικός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός»

Ορίζεται ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού η 19η του µηνός Ιανουαρίου, του έτους 2017,
ηµέρα Πέµπτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 358/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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