ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 189/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
20031/21.7.14 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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο Ε.Η.∆. : Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων του ανοικτού διαγωνισµού για την
προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων
Εισηγητής κ. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση, εκτός ηµερήσιας διάταξης του
ανωτέρω θέµατος, γιατί είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες για την προµήθεια
συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων και πρέπει ο φάκελος να
αποσταλεί άµεσα, για έγκριση στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα,
διάβασε στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ- N. 3463/06, οι προµήθειες των
∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών τους
προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως
ισχύει, µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄),
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄) και των
αντίστοιχων του Π.∆. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5)
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού εκδίδεται
από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι
αυτού καθορίζονται µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού
συµβουλίου µε βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφεροµένη στη παρ.4 του άρθρου 4
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του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νοµιµότητας από το νοµάρχη
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα
(∆.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισµού πρέπει να είναι σαφείς και
πλήρεις…..6. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισµού, η διακήρυξη περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α)Το είδος του διαγωνισµού β)Το είδος, την
ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια υλικών, τυχόν
παρέκκλιση από τη χρησιµοποίηση προτύπων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
παρόντος κανονισµού, καθώς και την δυνατότητα για τους προµηθευτές υποβολής
προσφορών για µέρος ή για το σύνολο των ζητουµένων υλικών. γ) Τον χρόνο, τον
τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών και τις τυχόν δοκιµασίες που θα
απαιτηθούν όπως αυτές ειδικότερα έχουν καθορισθεί στις οικείες τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και τον χρόνο παραλαβής τους. δ) Το όνοµα, τη διεύθυνση,
τον αρµόδιο υπάλληλο, τον αριθµό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και τον
αριθµό τηλετύπου της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, από την οποία
µπορεί να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να
ενεργήσουν οι ενδιαφερόµενοι και το ποσόν που τυχόν χρειάζεται να καταβληθεί για
την χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωµής του ποσού
αυτού. ε)Τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ηµεροµηνίες,
ώρα και τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να
παρίστανται. στ)Το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής. ζ)Τον τύπο, τα ποσοστά, το
νόµισµα καθώς και τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται. η)Την πηγή της χρηµατοδότησης και τον τρόπο
πληρωµής. θ)Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίµηση του
κατώτατου

ορίου

οικονοµικών

και

τεχνικών

προϋποθέσεων

τα

οποία

η

ενδιαφερόµενη υπηρεσία απαιτεί από τους προµηθευτές. ι)Τα κριτήρια για την
αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προµηθείας. Στην περίπτωση
που κριτήριο είναι η συµφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία µε βάση
τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς. ια)Την προθεσµία για την παραλαβή
των προσφορών από την υπηρεσία του εδαφίου (δ) της παραγράφου αυτής, την
διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις
οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. ιβ)Την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της
διακήρυξης στην υπηρεσία επισήµων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για
δηµοσίευση, καθώς και την ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την
παραπάνω υπηρεσία, αφού τα ανωτέρω απαιτούνται. ιγ)Τη διάρκεια ισχύος των
προσφορών ιδ)Τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος εφόσον κρίνεται
ότι απαιτείται τέτοιος όρος».
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Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύµβαση,
επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προµήθεια υλικού ή αναφέρεται
συγκεκριµένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια
υλικών περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να
εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαµβανοµένων υπόψη των
αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9,
10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισµού. 3.∆εν επιτρέπεται η αναγραφή
στους όρους των διακηρύξεων και των συµβάσεων προµηθειών τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή προέλευσης, ή
µεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να ευνοούν ορισµένες
επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το
αντικείµενο της διακήρυξης ή της σύµβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση
συγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι
τεχνικές προδιαγραφές σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους
ορισµένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις
λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείµενο της σύµβασης δεν µπορεί να
περιγραφεί διαφορετικά µε προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές
από όλους τους ενδιαφερόµενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια
προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρµόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων
και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της
οικείας νοµαρχίας, µε παραποµπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ'
εφαρµογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε
περίπτωση αδυναµίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία
αυτή, ο νοµάρχης µπορεί µε απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών
προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δηµοσίου τοµέα που
εδρεύουν στο νοµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δηµαρχιακή
επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο.
Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος
κανονισµού εγκρίνονται από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη
δηµοσίευση της προκήρυξης διαγωνισµού απαιτείται προηγουµένως να έχουν
εγκριθεί οι προδιαγραφές….»
Ο ∆ήµος µας έχει ανάγκη από την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων της οποίας ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
236.160,00 ευρώ. Η προµήθεια εγκρίθηκε µε την ένταξη της στο Ενιαίο Πρόγραµµα
προµηθειών, το έτος ........, ΚΥΑ .......... Θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993).
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Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του έτους 2014 και στον Κ.Α. 20-7135.002 µε τίτλο
«Προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων» προβλέπεται
πίστωση ύψους 236.160,00 ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νοµίµως
αναληφθεί.
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας
και η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών το σχέδιο της διακήρυξης του ανοικτού
διαγωνισµού.
Προκειµένου η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να προβεί
στην προέγκριση των τευχών δηµοπράτησης, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης από την Οικονοµική
Επιτροπή. Αφού διαβιβασθεί η ανωτέρω απόφαση στην ∆ιαχειριστική Αρχή και δοθεί
η προέγκριση, θα καθορισθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σε επόµενη συνεδρίασή
της, η ακριβής ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως:
1. Εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσετε τους όρους του ανοικτού
διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 και άρθρο 4 παρ.4 του
ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και µε το συνηµµένο σχέδιο διακήρυξης και τα
παραρτήµατά του
2. Εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20-7135.002
«Προµήθεια

συστήµατος

υπόγειας

αποθήκευσης

απορριµµάτων»

του

προϋπολογισµού έτους 2014, σύµφωνα µε την υ’ αριθµ. Α-510/03-06-2014
Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας
αποθήκευσης απορριµµάτων».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 A’) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης».
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α’) «Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ
και άλλες σχετικές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’) «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
8. Την αριθµ. 2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή διατάξεων
Ν. 3463/2006».
9. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’), άρθρο 25, όπως ισχύουν σήµερα.
10. Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΥΠΑΣΥ∆) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
11, Την υπ’ αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΥΠΑΣΥ∆) Απόφαση.
12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./22η ΕΒΑ/3057/29-01-13 άδειας εκτέλεσης των
εργασιών µε παρατηρήσεις.
13. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
14. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων».
15. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις
µεταγενέστερες τροποποιήσεις του.
16. Την αριθµ. Π1/2100/20-09-2013 εγκ. Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
περί κατάρτισης Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.
17. Την αριθµ. Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/31-12-2013, τεύχος Β΄) απόφαση
Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο
Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31-12-2014 των προµηθειών που
εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΣΠΑ).
18. Την µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας.
19. Την αριθµ. 339/2013 απόφαση ∆.Σ. Λευκάδας περί έγκρισης της σχετικής
µελέτης .
20. Την αριθµ. 154/20/16-01-2014 απόφαση Γεν. Γραµ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης του προϋπολογισµού και του
πίνακα στοχοθεσίας έτους 2014 του ∆ήµου Λευκάδας.
21. Την αριθµ. 2525/20-01-2014 (Α∆Α: BΙΨΗ7ΛΕ-2ΣΣ) απόφαση Περιφ. Ιονίων
Νήσων περί ένταξης της πράξης «προµήθεια εξοπλισµού για την αποκοµιδή των
απορριµµάτων µε τη µέθοδο της υπογειοποίησης στη Λευκάδα µε κωδικό MIS
4604067 στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι
Νήσοι».
22. Την αριθµ. 9/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
ανοικτού διαγωνισµού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. ∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια και εγκατάσταση
«συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων», ενδεικτικού
προϋπολογισµού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ
(236.160,00 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
2. Η προθεσµία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού δεν πρέπει να είναι
µικρότερη των είκοσι ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας
υποχρεωτικής για τον Ο.Τ.Α. δηµοσίευσής της στον ελληνικό τύπο.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την …..η του µηνός ……………….., του έτους 2014,
ηµέρα ……………. και ώρα 10:00 π.µ., ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών, στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονοµικής
Επιτροπής, 1ος 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. 138/2013 µελέτη του ∆ήµου που αποτελείται
από την τεχνική έκθεση, 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 και εγκατάσταση δεκαέξι (16)
υπόγειων κάδων απορριµµάτων (CPV 44613400-4, DA18-5) χωρητικότητας 3 m3
έκαστος, για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου.
Η συνολική δαπάνη του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 192.000,00 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικό ποσό 236.160,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, θα βαρύνει
τον ΚΑ 20-7135.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2014 και θα
χρηµατοδοτηθεί από πόρους του Π.∆.Ε. του ΕΣΠΑ και του Ε.Τ.Π.Α..
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Παραλαβή Τευχών ∆ιαγωνισµού-Παροχή Συµπληρωµατικών
Πληροφοριών/∆ιευκρινήσεων
1. Η παρούσα διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από το Γραφείο
Προµηθειών του ∆ήµου Λευκάδας, Ταχ. δ/νση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη
(∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέχρι έξι ηµέρες
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού (µέχρι και την ….-….-2014, ηµέρα ………..):
από 08:00 π.µ. έως και 15:00 µ.µ. άνευ αντιτίµου, τηλ. 2645360542, 2645360610 &
φαξ 2645360586, αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Α. Αθανίτης & κ. Κων/να Γεωργάκη.
2. Η παρούσα διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν, επίσης διατίθενται από
την ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας www.lefkada.gov.gr
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως συµπληρωµατικές
πληροφορίες/διευκρινήσεις, µέχρι και εννέα (09) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία
υποβολή
προσφορών
της
παρούσας.
Οι
εν
λόγω
πληροφορίες/διευκρινήσεις παρέχονται εγγράφως το αργότερο έξι (6) ηµέρες προ
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, στις
….-…-2014, ηµέρα ………….. και µέχρι 10:00 π.µ., στο δηµοτικό κατάστηµα
(∆ιοικητήριο), οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100,
Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος 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
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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 ∆ήµο 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 ∆ιαγωνισµού και παραδίδονται στην Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 6ο
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 ∆ήµου.
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, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης 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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν 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
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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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
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, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή
∆ικαστικής 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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν 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
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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. 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 ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
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.
Σε περίπτωση εταιρειών, απαιτείται πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του προσφέροντος, µε το οποίο:
•

Εγκρίνεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών
εγκρίνονται η συµµετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισµό και η υποβολή
κοινής προσφοράς µε τις λοιπές εταιρείες µέλη της ένωσης. Στην περίπτωση
συµµετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο.

•

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».

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν 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
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καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Αντίγραφο συµφωνητικού τους θεωρηµένο από αρµόδια ∆.Ο.Υ.
6. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, 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.
∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής 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.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
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 ∆ήµος 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 8ο
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 9ο
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 ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 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 ∆ήµου 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 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων»
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:…………………..
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: …./…./2014
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Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις (3) επί µέρους, ανεξάρτητους φακέλους,
δηλαδή:

ΦΑΚΕΛΟΣ Α - «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 6ο της παρούσας ∆ιακήρυξης 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 όλα τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προσφερόµενων ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στην µελέτη του ∆ήµου.
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
Προσφοράς-Τεχνικά 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.
Με την τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να κατατεθούν επιπλέον
τα ακόλουθα:
1.
2.
3.

Κατάλογος όµοιων κατασκευών
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας και δείγµα του υπόγειου κάδου
Τεχνικές πληροφορίες για τον πύργο τροφοδοσίας

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο απορριµµάτων
Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασµα του κάδου
Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρµα πεζοδρόµου
Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρµα ασφαλείας
Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων
Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης
Πληροφορίες για την παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας
Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος
Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού
Πιστοποιητικά ποιότητας και µηχανικής αντοχής

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.
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Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
∆ικαιολογητικά 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 ∆ιαγωνισµού, τον τίτλο του φακέλου και τον αριθµό
της ∆ιακήρυξης.
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 ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού 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. ∆ιευκρινίσεις
δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, 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. ∆εν γίνονται αποδεκτές, επί ποινή αποκλεισµού, οι προσφορές που αναφέρονται
σε µέρος των υπό προµήθεια ειδών της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση
συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
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.
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2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από
την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού επαναφέρει
τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών οι οποίες έγιναν δεκτές, στην Επιτροπή
Αξιολόγησης η οποία αξιολογεί και ανακοινώνει τις τιµές.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
1. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η χαµηλότερη τιµή.
Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 20 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του άρθρου 51 του Π∆ 60/2007,
λαµβάνοντας υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:
-Την συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε.
-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν µε ποινή αποκλεισµού προσφορά για όλα
τα υπό προµήθεια είδη και για το σύνολο των ποσοτήτων, όπως αυτά αναφέρονται
στην αριθµ. 138/2013 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.
2. Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται ο πίνακας µε τις υπό προµήθεια
ποσότητες των ειδών, όπως ακριβώς αναφέρονται στην µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.
Θα αναγράφεται η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικώς ανά τεµάχιο, καθώς και
αριθµητικώς και ολογράφως η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των προς
προµήθεια ειδών.
3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από το Φ.Π.Α. και θα είναι σταθερή για ολόκληρο το
συµβατικό διάστηµα.
4. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει τη
χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών και µε την προϋπόθεση
ότι τα προσφερόµενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
5. 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.
6. 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.
7. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού
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.
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8. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 12ο
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 13ο
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 14ο
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
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δ) Τον ∆ήµο 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 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 15ο
Σύµβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο 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
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µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση
υπογράφεται από το ∆ήµαρχο.
4. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται εφόσον δεν αλλοιώνουν το
φυσικό αντικείµενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
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 16ο
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 ∆ιακήρυξη, 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.
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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, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών και την εγκατάστασή τους 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 17ο
Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία, εντός χρονικού
διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, στα οριζόµενα
σηµεία του παραρτήµατος Α’.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπής παραλαβής του ∆ήµου,
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 18ο
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εµπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα
µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφερόµενου.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Ματαίωση-επανάληψη του διαγωνισµού
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα
για τον ∆ήµο, 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 ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα
διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως γι’ αυτόν.
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ΑΡΘΡΟ 20ο
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια ειδών θα καθοριστεί µε
την προσφορά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και σε καµία περίπτωση δεν θα
είναι µικρότερος των δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του από
τον ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 21ο
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 22°
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
∆ήµου, 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 23ο
Ρήτρες
Dumping-εξαγωγικές επιδοτήσεις
α. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται
πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν βα είναι
γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης
Τελωνειακής Ένωσης µε την Ε.Ε. οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την
προσφορά τους ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής
τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος
για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την
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Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την
Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στο χρόνο που
επιθυµεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο
πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν
ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε την προσκόµιση των σχετικών
δικαιολογητικών πληρωµής τα οποία είναι:
α. Τιµολόγιο-∆ελτίο Αποστολής του προµηθευτή.
β. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια
επιτροπή.
γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας
της αρµόδιας ∆.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.
Στις κρατήσεις επί του ποσού της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, επιβάλλεται και
επί πλέον κράτηση 0,10 % σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, η
οποία παρακρατείται από την Α.Α. και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασµό της Εθνικής
Τράπεζας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
ΑΡΘΡΟ 25ο
Πληροφορίες- Κανόνες ∆ηµοσιότητας
1. Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα αποσταλεί στο
Επιµελητήριο Λευκάδας.
2. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
α. Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 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 ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρµόσει τους κανόνες δηµοσιότητας των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων σύµφωνα µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό (ΕΚ)
128/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του
Κανονισµού (ΕΚ) 1083/06 ΤΟΥ Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριµένα, έχει την υποχρέωση µε δική του δαπάνη και έξοδα:
να τυπώσει και επικολλήσει σε εµφανή σηµεία του εξοπλισµού/των µηχανηµάτων
επιγραφές κατάλληλου µεγέθους µε το λογότυπο του ΕΣΠΑ και του Περιφερειακού
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Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνοδευόµενο από κείµενο σχετικό µε τη
συγχρηµατοδότηση του έργου από Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπυξης
(ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Σχετική µακέτα σε ηλεκτρονική µορφή θα διατεθεί από
τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή.»

1.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων του

ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 και άρθρο 4 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ,
καθώς και µε το συνηµµένο σχέδιο διακήρυξης και τα παραρτήµατά του, σύµφωνα µε
την ανωτέρω εισήγηση.
2.

Την έγκριση της διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20-7135.002

«Προµήθεια

συστήµατος

υπόγειας

αποθήκευσης

απορριµµάτων»

του

προϋπολογισµού έτους 2014, σύµφωνα µε την υ’ αριθµ. Α-510/03-06-2014
Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
3. Αφού διαβιβασθεί η ανωτέρω απόφαση στην ∆ιαχειριστική Αρχή και δοθεί η
προέγκριση, να καθορισθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σε επόµενη συνεδρίασή
της, η ακριβής ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 189/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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