Α π ό σ π α σ μ α ANΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:30/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:253/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 23η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
27970/19.10.2012 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 επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6)ΜαργέληςΓεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.30-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για
την προμήθεια υδραυλικών γερανών σε απορριμματοφόρα, ενδεικτικού
προϋπολογισμού εκατόν δέκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (110.700,00
€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.και διάθεση της πίστωσης του ποσού.
Εισηγ: κ.Αντώνης Αθανίτης-υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
“Έχοντας υπόψη:
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».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις
μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.
9. Την αριθμ. Π1/181/01-02-2012 εγκ. Υπ. Ανάπτυξης Ανταγ. & Ναυτιλίας περί
κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012.
10. Την αριθμ. Π1/2953/08-10-2012 (ΦΕΚ 2810 Β΄/17-10-2012) απόφαση
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
περί εξαίρεσης από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) των προμηθειών των
εγκεκριμένων έργων/υποέργων του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων
2012-2015» του Πράσινου Ταμείου.
11. Την αριθμ. 163/2012 απόφαση Δ.Σ. Λευκάδας περί έγκρισης της μελέτης
«Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης».
12. Το αριθμ. 34.4.1/25-09-2012 πρακτικό του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου περί
έγκρισης της ένταξης του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και
ανακύκλωσης» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».
13. Την αριθμ. 325/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
προμήθειας γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων.
14. Την αριθμ. 84/2012 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Λευκάδας.
Εισηγούμαι την προκήρυξη
1. Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την
«προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων», ενδεικτικού
προϋπολογισμού εκατόν δέκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (110.700,00 €),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στον Ελληνικό
Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία
δημοσίευση”
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
κατάρτιση των όρων Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά για την «προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν δέκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (110.700,00
€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Α.
Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης,Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά για την «προμήθεια γερανών για τους υπόγειους
κάδους απορριμμάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν δέκα χιλιάδων
επτακοσίων ευρώ (110.700,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, στο
δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη
(Διοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής, 1 ος
όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας
είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη και β) η αριθμ. 84/2012 μελέτη του Δήμου που αποτελείται
από τις τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο μελέτης, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αντικείμενο προμήθειας-Προϋπολογισμός
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια τριών (3) υδραυλικών γερανών οι
οποίοι θα τοποθετηθούν σε τρία απορριμματοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας του Δήμου
Λευκάδας, προκειμένου να χρησιμεύσουν στην αποκομιδή συστήματος υπόγειων
κάδων απορριμμάτων που ο Δήμος θέτει σε εφαρμογή.
Η συνολική δαπάνη του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 90.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23%, ήτοι συνολικό ποσό 110.700,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7131.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου και θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στις
16-11-2012, ημέρα Παρασκευή και μέχρι 12:00, στο δημοτικό κατάστημα
(Διοικητήριο), οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), Τ.Κ. 31100,
Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής, 1 ος όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη
της Λευκάδας.
2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου τους την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί
να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την
προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:30 μ.μ
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαμβάνονται με
πρωτόκολλο, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού και 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.
ΑΡΘΡΟ 5ο
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 είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς
του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της
αντίστοιχης μελέτης του Δήμου.
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. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με
οποιαδήποτε
σχέση
εργασίας
στην
επιχείρηση
του
συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση
του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων
την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός
οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή
τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει
την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν
θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την
κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την
έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης
προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα
πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για
το συγκεκριμένο επάγγελμα, που να 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% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν
συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου
έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση
προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του δεν
ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 38152/25-06-2009 περί
αποδοχής της υπ’ αριθμ. 231/2009 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι
διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην
περίπτωση αυτή.
ε. 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, με διαφοροποίηση όσον
αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού
μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. 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.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
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
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό
και τα ακόλουθα:
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 καθώς και για
το χρονικό διάστημα τυχόν παράτασής της.
Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ
και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή
επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως
προσφορά.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας
προσφορά για όλα τα προς προμήθεια είδη του προϋπολογισμού όπως ορίζονται
ανωτέρω.
Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι
προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται
από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και
Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1)
εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και
να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση
προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν
αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα
συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για
λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος
αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής
ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς
τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά
ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης
για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της
προσφοράς.

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.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα
σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου 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 ο
οποίος πρέπει εξωτερικά να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, fax)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:…………………..
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: …./…./2012

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους,
δηλαδή:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α - «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
συμμετοχής όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 5ο της παρούσας Διακήρυξης και τα
οποία θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο όπως ζητούνται στις
αντίστοιχες παραγράφους.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει με ακρίβεια και
σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 84/2012 μελέτη
του Δήμου.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και
ότι είναι απαραίτητο για την αποδοχή-συμμόρφωση των προσφορών.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα ΠροσφοράςΤεχνικά στοιχεία» και τις λοιπές ενδείξεις του επί μέρους φακέλου. Το παράρτημα
υποβάλλεται και αυτό σε όσα αντίτυπα ζητούνται και για την τεχνική προσφορά.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή
ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Η τοποθέτηση των γερανών επί των απορριμματοφόρων οχημάτων θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι
ώστε να μην επηρεαστεί τόσο η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας όσο και ο οπίσθιος
πρόβολος του οχήματος, Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάμεσα
στην καμπίνα του οδηγού και την υπερκατασκευή δεν είναι αποδεκτή. Η τοποθέτηση
των γερανών θα γίνει υποχρεωτικά στην οροφή του απορριμματοφόρου κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι η συναρμολόγηση αυτή κατάλληλη για την χρήση για την οποία
προορίζεται.
Με την τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να κατατεθούν επιπλέον τα
ακόλουθα:
Χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30)

ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την παραλαβή του γερανού σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται για προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και την
αντιμετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
Θα πρέπει να δοθεί σχεδιάγραμμα με την ικανότητα ανύψωσης σε σχέση με την
απόσταση από την κεντρική κολώνα του γερανού.
Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει
δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
Θα κατατεθεί αντίγραφο της άδειας λειτουργίας κατασκευής ή μετατροπής
αμαξωμάτων στο όνομα του διαγωνιζομένου ή στο όνομα του δηλούμενου
εργοστασίου κατασκευής.
Επίσης πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση ομοίων προμηθειών σε φορείς του
Δημοσίου για την τελευταία τριετία, στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες
παράδοσης, ο φορέας, συνοδευόμενη από βεβαιώσεις τριών (3) αντίστοιχων
φορέων για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό
του Δήμου, τόσο στη λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών
των υπό προμήθεια ειδών, όσο και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση
της ανάπτυξης και απόδοσης, ποιοτικής και ποσοτικής αυτού. Η εκπαίδευση
αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης που έχει καταθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και έγινε αποδεκτό.
Θα υλοποιηθεί μετά την παράδοση του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ - «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη. Συγκεκριμένα η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου θα περιέχει όλα τα
ζητούμενα είδη εξοπλισμού. Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ, εκτός του Φ.Π.Α. και στην
προσφερόμενη τιμή, είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι
περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε επιβάρυνση, για παράδοσή του στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που
δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) αντίγραφο
Τεχνική Προσφορά:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) αντίγραφο
Οικονομική Προσφορά:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) αντίγραφο
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
προσφέροντα, τον τίτλο του Διαγωνισμού, τον τίτλο του φακέλου και τον αριθμό
της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση,
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
όλων των μελών της.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει
να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον
προσφέροντα.
Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε
περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 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 παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
7. Δεν γίνονται αποδεκτές, επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές που αναφέρονται
σε μέρος των υπό προμήθεια ειδών της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών
1. 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 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν
αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα.
4. 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.
5. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγισή
τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους
συμμετέχοντες και καταχωρεί αυτές σε πρακτικό.
6. 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 10ο
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 20 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του
άρθρου 3ου της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια
αξιολόγησης:
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%)
1. Στοιχεία γερανού (ποιότητα κατασκευής, τεχνικές επιδόσεις κ.λπ.)
2. Εργονομία λειτουργίας, διατάξεις ασφαλείας, αρτιότητα σχεδίων
τοποθέτησης επί του απορριμματοφόρου
3. Επίδειξη παρόμοιου μηχανισμού-Συμπέρασμα επίδειξης
4. Πωλήσεις παρόμοιων κατασκευών
Σύνολο βαθμών ομάδας Α
ΟΜΑΔΑ
Β΄
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%)

ΚΑΙ

ΚΑΛΥΨΗΣ

1.
2.

Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ανταλλακτικά-Service-Συντήρηση-Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
(εκπαίδευση, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης συντήρησης & επισκευών
κ.λπ.)
3. Χρόνος και τόπος παράδοσης
Σύνολο βαθμών ομάδας Β

ΒΑΘΜΟΣ
20
15
10
5
50
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
15
20

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις
που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυξάνεται
μέχρι 60 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων
των επιμέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι τους
40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της
διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η
μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επιμέρους
στοιχείων της ομάδας.
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) με τον
συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο
αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή
προσφοράς συνολικά για όλα τα είδη του διαγωνισμού όπως αυτά
αναφέρονται παραπάνω:
Λ = Σταθμισμένη Βαθμολογία (σύνολο Α+Β ομάδας)
Τιμή προσφοράς
2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που έχουν τον ίδιο λόγο. Στην περίπτωση αυτή
διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

15
50

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
5. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή
που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας που προφέρει ο προμηθευτής.
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανομή μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και τη
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή
Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της
προμήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους
όρους.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για
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 άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν
λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος της προμήθειας
β) Την ποσότητα
γ) Την τιμή
δ) Τον Δήμο για τον οποίο προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 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.. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε
προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος
παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας
της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος
παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση
αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην
περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε
ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
5. 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 14ο
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
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 αυτών
δ. Τι τιμές που έχουν προσφερθεί για κάθε είδος
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους
3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που
τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την
έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση
υπογράφεται από το Δήμαρχο.
4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή
όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που
παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.
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 αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης.
β. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των
μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών.
Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και
έχει σύμφωνα με το
καταστατικό του το δικαίωμα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα
ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία
έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική Διακήρυξη, την ημερομηνία του
διαγωνισμού και τα προς προμήθεια είδη, την ημερομηνία λήξης ισχύος της
εγγύησης.
Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
(β) ότι ο
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται
στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε

πάγιο τέλος χαρτοσήμου και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί
σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας
που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, δηλαδή τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
γ. 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. Στους
υπόλοιπους συμμετέχοντες 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 το Φ.Π.Α..
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο
άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των καυσίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί
στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης
παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης
Οι υπό προμήθεια μηχανισμοί υδραυλικού γερανού θα παραδοθούν τοποθετημένοι
επί των απορριμματοφόρων οχημάτων που θα υποδειχθούν, έτοιμοι προς
λειτουργία, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής του Δήμου,
αφού πρώτα εξεταστούν ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και
διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, μετά
από λεπτομερή εξέταση και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες ή /και δοκιμές στις
οποίες θα τα υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της.
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες
κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 17ο
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 18ο
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 19ο
Εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης)
1. Το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής
των ειδών, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας».
Για το προτεινόμενο αυτό διάστημα ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα τα οποία
υποχρεούται να ακολουθήσει :
α. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό
διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του
και που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές για το είδος, και ανεξαρτήτως ωρών
λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα
αρχίζει από την οριστική παραλαβή τους, πλήρως συναρμολογημένων,
τοποθετημένων και έτοιμων για λειτουργία.
β. Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα
κατασκευής ή τοποθέτησης.
γ. Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς ή με Fax.
δ. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρεί
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών (όπου
αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές), το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά, η
πληρότητα του οποίου θα αξιολογηθεί.
Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόμενη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας με δαπάνες του προμηθευτή και ο Δήμος
δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη
και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά,
ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή
του τρόπου
λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις
πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του
προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη
Αρχή.
2. Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών, τον χρόνο ανταπόκρισης σε
περίπτωση βλάβης καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για
να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και επισκευές κατά
περίπτωση, με έγγραφη δήλωση, την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. Προσφορά
στην οποία δηλώνεται διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη
από ένα (1) έτος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προτεινόμενη χρονική διάρκεια της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη του ελάχιστου απαιτούμενου από
τις τεχνικές προδιαγραφές, ή χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης

μικρότερος των ως άνω ζητούμενων ή υπηρεσίες που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες
απαιτήσεις, θα αξιολογηθούν προς όφελος του υποψηφίου Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης
παράδοσης ενδιάμεσης φάσης (εάν προβλέπεται) του εξοπλισμού ή του συνόλου
αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του
Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 21°
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
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.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους
λόγους που περιγράφονται στο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το
άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ, παρ. 5. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του
εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Οι ποινικές ρήτρες δεν
επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος,
επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.
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. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή.
γ.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του προμηθευτή.
Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Πληροφορίες- Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, 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. Α.Αθανίτης, Κ. Γεωργάκη.

2. Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα αποσταλεί στο
Επιμελητήριο Λευκάδας.
3. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες:
α. Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και
β. Στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν.3548/2007, το Ν. 3801/2009 και την αριθμ.
11/28-06-2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 με το οποίο προστέθηκε παρ. 3 στο άρθρο 4 του Ν.
3548/2007.
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος κατά τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
Η δαπάνη δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού με την οποία θα επιβαρυνθεί ο
ανάδοχος προϋπολογίζονται σε 450,00 ευρώ περίπου συνολικά για το πλήθος των
εφημερίδων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στον Ελληνικό
Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία
δημοσίευση.
και
Β.
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 110.700,00 ευρώ, βάσει της αριθμ. Α-743/2210-2012 πρότασης ανάληψης δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 20-7131.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 253/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

