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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
Σάκων
Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού
Παιδείας Αθλητισμού
Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2016 σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
διακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η
προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές
προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή.
ΆΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Το νομικό καθεστώς που διέπει τόσο το διαγωνισμό όσο και την εκτέλεση της
προμήθειας είναι:
α . Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ¨περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.¨.
β . Η με αριθ. πρωτ. 27874/93 ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.
γ . Τον Ν 3463 ¨Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας¨.
δ. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Η
αριθ.
Π1/3305/3-11-2010
απόφαση
του
Υπουργού
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ε.Την εγκύκλιο 3/11543/26-3-2013 περί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών
προμηθειών Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών Προσώπων
ζ. Τον 4281/2014 ως προς τις διατάξεις που έχουν παραμείνει σε ισχύ
η. Τον 4250/2014
θ. Τον 4320/2015
ΑΡΘΡΟ 2ο
(προϋπολογισθείσα δαπάνη)
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.530.74€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τους:
Ομάδα Α: είδη υγιεινής και καθαριότητας:
1)ΚΑ 10-6635 ποσού 9.999.80€ με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και
καθαριότητας» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2016 του Δήμου Αιγιαλείας
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2) ΚΑ 64.08.01 ποσού 4.998.99€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
της Δημ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας
3) ΚΑ 10-6634 ποσού 9.999.15€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
του
Νομικού Προσώπου Πολιτισμού
Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής
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Προστασίας
4) ΚΑ 10-6634 ποσού 699.00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ομάδα Β:Σάκοι Απορριμμάτων
1. ΚΑ 20-6635 ποσού 14.833.80€ με τίτλο «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου
Αιγιαλείας

ΑΡΘΡΟ 3ο
(Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού)
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00π.μ ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής, στη Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Αιγιαλείας, Νικολάου Πλαστήρα 11 1ος όροφος. Σε περίπτωση που δε
διεξαχθεί η δημοπρασία για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο ή κηρυχθεί άγονη τότε αυτή
θα επαναληφθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
(Γλώσσα)
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα
συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι
μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 5ο
(Λήψη Πληροφοριών)
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους
ενδιαφερόμενους από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www. aigialeia.gov.gr.
Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας Πετμεζά
1 3Ος όροφος
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 26910 22978
ΑΡΘΡΟ 6ο
(Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό)
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
οφείλουν να προσκομίσουν :
1.Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του
Βιοτεχνικού ή της επαγγελματικής οργάνωσης περί εγγραφής τους κλπ. που θα έχει
εκδοθεί μέσα σε έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας και το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία μας.
3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
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διαδικασία.
4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώσουν όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους να καταβάλλουν εισφορές για το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό
16PROC003744315
2016-02-01
5.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα
οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισμούς της υπεύθυνης δήλωσης
του προηγούμενου εδαφίου και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
Α. Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς
κύριας ασφάλισης
Β. Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας , που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
Γ. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Δ. Σε περίπτωση εταιρειών(νομικών προσώπων) αφορά την ίδια την εταιρεία (το
νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που την διοικούν ή την
εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε
περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά στους διοικούντες
την εταιρεία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής
ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού ανά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούμενος ή τυχόν ισοδύναμα
έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Τα
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος
Α) Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ.
Β) Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.2286/95 δηλαδή
δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του
Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
και γενικότερα ισχύει ο Ν. 4250/2014
ΑΡΘΡΟ 7ο
(Υποβολή προσφορών)
-Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :
1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως περιγράφονται στη
παράγραφο 5 της παρούσας.
2.Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών
3.Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με
ταχυμεταφορά (courier) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην παρακάτω διεύθυνση:
Κλ. Οικονόμου και Ευθυμίου Γάτου στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές
πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής.
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Αυτές οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στην Επιτροπή την
ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με αυτές
που κατατίθενται κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.
-Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές
από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή μέχρι τις
16PROC003744315
2016-02-01
10:00π.μ
Μετά τις 10:00π.μ καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 8ο
(Αξιολόγηση προσφορών - Ανάδειξη μειοδότη )
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προμηθειών βάσει των άρθρων 28 και 46 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη τα τεχνικά
χαρακτηριστικά κάθε προσφερόμενου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την
προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το
οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνοοικονομική σύγκριση των
προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του,
ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, 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..
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 10ο
(Τιμές προμήθειας - κρατήσεις – διάρκεια σύμβασης)
Οι τιμές της προμήθειας πρέπει να είναι σε ευρώ και δεν μπορούν να
αναθεωρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για κανένα λόγο.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν τη μέρα
διενέργειας του διαγωνισμού.
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Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι για όλο το 2016 και μέχρι να γίνει ο νέος
διαγωνισμός για το επόμενο οικονομικό έτος.
ΑΡΘΡΟ 11
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(Εγγυητικές)
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα ανέρχεται στο 2% της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το
σύνολο της Προμήθειας ή 2% επί των ομάδων του Προϋπολογισμού ήτοι

Ομάδα 1: Είδη Καθαριότητας και Ευπρεπισμού
Για τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Αιγιαλείας και
των
Ν.Π.Δ.Δ(Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού , Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ανέρχεται στο ποσό των 417,84€ για το σύνολο της ομάδας ή
1) ποσού 162,60€ του Δήμου Αιγιαλείας
2) ποσού 81.28€ της Δημ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας
3) ποσού 162,59€ του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και
Κοινωνικής Προστασίας
4) ποσού 11,37€ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ομάδα 2: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για την προμήθεια των Σάκων
Απορριμμάτων του Δήμου που ανέρχεται στο ποσό των 241,20€.

Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης
5% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( για το σύνολο
της προμήθειας ή για τις επιμέρους ομάδες) κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού
το οποίο θα συνταχθεί από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
(Δημοσίευση)
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και
στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www. aigialeia.gov.gr
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με την
παρ. 46 του Ν.3801/09
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αρ.370/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 13ο
(Τελικές Διατάξεις)
Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ή έχει ασάφεια ισχύει
ο Ε.Κ Π.Ο.Τ.Α και όταν αυτός δεν αναφέρεται ο Ν.2286/95.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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