ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 29/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 242/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 23 του μήνα Σεπτεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 20287/18-9-2015 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σταματέλου Δήμητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 13ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης των εργασιών:
«Διανοίξεις δημοτικών οδών σχεδίου πόλεως Βαρδανίων» πρ/σμού 24.598,81 €.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, πρότεινε την κατάρτιση των όρων
διακήρυξης των εργασιών: «Διανοίξεις δημοτικών οδών σχεδίου πόλεως Βαρδανίων» πρ/σμού
24.598,81 €., ως κατωτέρω:
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«Πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες διάνοιξης οδών επεκτάσεων
σχεδίου πόλης Λευκάδας».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.
4. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) απόφαση Υπ. Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014).
6.Τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α του Ν.4281/2014 σύμφωνα με τις οποίες δεν
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμφωνιών-πλαίσιο ή
σε συνοπτικό (πρόχειρο διαγωνισμό) του άρθρου 143.
7. Την αριθμ. 74/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για εργασίες διάνοιξης οδών επεκτάσεων σχεδίου πόλης Λευκάδας
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες διάνοιξης οδών επεκτάσεων σχεδίου
πόλης Λευκάδας.
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη και
β) η μελέτη του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, το
τιμολόγιο μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Προϋπολογισμός
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.979,82 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%,
ήτοι σύνολο 24.575,18 ευρώ.
Η δαπάνη των εργασιών θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 30-7323.064 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρόνος-τόπος-τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,
στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), Τ.Κ.
31100, Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής, 1ος όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της
Λευκάδας.
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους τις κλειστές
προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού.
2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ.
Οι προσφορές αυτές παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πριν τη λήξη της
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες
που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν
γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
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3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής-Υποβολή προσφορών
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που
ασχολούνται με επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών, γεγονός που αποδεικνύεται με
την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό
προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται
όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί
τεκμήριο ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των
εργασιών ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που αφορούν
την ασφάλιση του εργοδότη και των ασφαλισμένων που απασχολεί). Με υπεύθυνη δήλωση θα
αναφέρονται αναλυτικά τα ασφαλιστικά ταμεία.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.

2.ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (ισχύουν οι όροι της παρ. 1 του άρθρου 4).
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων.
Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας, το οποίο πρέπει να
προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους
οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Αντίγραφο συμφωνητικού τους θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός από τα πιο πάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσει:
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α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται επί λέξη:
• Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόμαστε
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ.
• Η ισχύς της προσφοράς μας ορίζεται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
• Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
• Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος και δεν λειτουργούμε υπό
το καθεστώς νομικών περιορισμών και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μας από
διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
β. Σε περίπτωση εταιρειών, πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος
οργάνου του προσφέροντος με το οποίο:
• Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η
συμμετοχή έκαστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η υποβολή κοινής προσφοράς με τις λοιπές
εταιρείες μέλη της ένωσης.
• Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και
της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην
αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
γ. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα νόμιμα δικαιολογητικά σύστασής
τους, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η μη προσκόμιση όλων των προαναφερόμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο
των εργασιών του προϋπολογισμού.
Προσφορές για μέρος των προκηρυσσόμενων με την παρούσα εργασιών, δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Και στις δύο περιπτώσεις, προϋποτίθεται ότι ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει ζητήσει εγκαίρως
τα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκ μέρους του Δήμου τήρηση των
προθεσμιών.
Κανένας υποψήφιος δεν δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις
εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών
από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών ως εμπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».
Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην
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προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα
και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις
βάρος του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Πιο συγκεκριμένα οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2)
αντίγραφα, ο οποίος πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα κατωτέρω:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α - «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς
τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Έξω από αυτόν αναγράφονται με ευκρίνεια και
κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του κυρίως φακέλου. Μέσα στον φάκελο τοποθετούνται, σε δύο (2)
αντίγραφα, τα δικαιολογητικά όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 4ο της παρούσας διακήρυξης και τα
οποία θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον φάκελο όπως ζητούνται στις αντίστοιχες
παραγράφους.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Έξω από αυτόν αναγράφονται με ευκρίνεια και κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του
κυρίως φακέλου. Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται, σε δύο (2) αντίγραφα, όλα τα τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων εργασιών όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της
μελέτης του Δήμου Λευκάδας.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται
σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Έξω από αυτόν αναγράφονται με ευκρίνεια και κεφαλαία γράμματα
τα στοιχεία του κυρίως φακέλου. Μέσα στον φάκελο τοποθετούνται, σε δύο (2) αντίγραφα, τα
οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στη μελέτη
του Δήμου Λευκάδας.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον
προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού,
είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
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5. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού οικονομική προσφορά για όλες
τις εργασίες, όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου Λευκάδας.
2. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ,
αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς
εκτέλεση εργασιών, αριθμητικώς και ολογράφως.
3. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από το
Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Παραλαβή - Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών - Έλεγχος Δικαιολογητικών
1. Παραλαβή, αποσφράγιση των προσφορών.
Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο που
προσδιορίζονται στο άρθρο 3ο της παρούσας διακήρυξης, από την Επιτροπή διαγωνισμού. Προσφορές
που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον
παραδοθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγρινίου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του
διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Η επιτροπή διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές
των διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών,
κατά τη σειρά παράδοσής τους. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο πρόεδρος
της Επιτροπής διαγωνισμού παραλαμβάνει από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας τις προσφορές που
έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών τις επωνυμίες των
αντίστοιχων διαγωνιζομένων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των
προσφορών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει τους "ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" με τη σειρά
καταγραφής των στο πρακτικό και ελέγχει την ύπαρξη των φακέλων με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", "TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Εάν μέσα στο "ΦΑΚΕΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" δεν υπάρχουν και οι τρεις φάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και
επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα ένστασης.
Μετά αποσφραγίζεται ο φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", και ο φάκελος
"TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ" μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν
υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη έγγραφα.
2. Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνικής
Προσφοράς».
Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισμού σε μυστική συνεδρίαση προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο των
δικαιολογητικών εγγράφων και έπειτα παρουσία των διαγωνιζομένων ανακοινώνει όποιες προσφορές
γίνονται δεκτές. Είναι δυνατόν, λόγω έλλειψης χρόνου σε σχέση με τον όγκο των εγγράφων, η
Επιτροπή να διακόψει τη συνεδρίαση της και να συνεχίσει τον έλεγχο των φακέλων σε επόμενες
συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επιτροπή να προσδιορίσει την ημερομηνία
ανακοίνωσης του αποτελέσματος και να τη γνωστοποιήσει έγκαιρα στους διαγωνιζόμενους. Τονίζεται
ιδιαίτερα ότι στο χρονικό διάστημα που ενδεχομένως μεσολαβήσει μέχρι την ολοκλήρωση της
παραπάνω διαδικασίας, οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε συμπλήρωση του
φακέλου ή σε αντικατάσταση εγγράφων.
3. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών.
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Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της
διαδικασίας εκδίκασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τυχόν αντιρρήσεων, η επιτροπή
προβαίνει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, σε ανοικτή συνεδρίαση.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών, με
την επιφύλαξη ότι θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση
μεταξύ αυτών.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
1. Η κατακύρωση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί
του συνόλου των εργασιών και με την προϋπόθεση καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται κλήρωση μεταξύ
τους.
3. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής διαγωνισμού.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
5. Ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα, καθ' όλο το χρόνο μεταξύ της διεξαγωγής του
διαγωνισμού και της έγκρισης του αποτελέσματος, να ματαιώσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό:
α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον η παρατυπία επηρεάζει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
β. αν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Δήμο
γ. αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των
διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τους διαγωνιζομένους για
οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς
τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ακυρωθεί ή
ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Ενστάσεις
Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην Επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία στο
Δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που
κατατέθηκαν στον Δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή που
διενήργησε τη δημοπρασία. Η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει το πρακτικό της δημοπρασίας στην
Οικονομική Επιτροπή, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, στο
οποίο θα αναφέρεται και η γνώμη της. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης
1. Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος των εργασιών
β) Την ποσότητα
γ) Την τιμή
δ) Τον Δήμο για τον οποίο προορίζονται οι εργασίες
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης
στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
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2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία, 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 1% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
4. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής διαγωνισμού.
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
αναφερόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 28/80.
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εργασίες από την αρμόδια Επιτροπή του
Δήμου.
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και έως ένα (1) μήνα.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
α. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου
περαίωσης των εργασιών.
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
ΑΡΘΡΟ 16ο
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 17ο
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 18ο
Τρόπος πληρωμής
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Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής
τα οποία είναι:
α) Τιμολόγιο του αναδόχου.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή
του Δήμου.
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας περί μη οφειλής
του αναδόχου.
Κατά την εξόφληση των τιμολογίων του αναδόχου θα γίνονται οι εξής κρατήσεις (σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία):
• Φόρος υπηρεσιών σε ποσοστό 8%
• Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κράτηση ύψους 0,10%
Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Πληροφορίες- Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
1. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας,
Ταχ. δ/νση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), 31100 Λευκάδα, τηλ. 2645360542,
2645360610 & φαξ 2645360586, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Αθανίτης Αντώνης και κ. Γεωργάκη Κων/να.
2. Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
3. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες στο Ν. Λευκάδας
(ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
Η δαπάνη δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού με την οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος
προϋπολογίζεται σε 250,00 ευρώ περίπου συνολικά για το πλήθος των εφημερίδων.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/2009)»
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:
Την κατάρτιση όρων διακήρυξης των εργασιών: «Διανοίξεις δημοτικών οδών σχεδίου πόλεως
Βαρδανίων» πρ/σμού 24.598,81 €.,, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
Ημερομηνία δημοπράτησης των εργασιών, ορίζεται η 14 Οκτωβρίου 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 242/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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