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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.»

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν.
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α )

την υπ’ αριθ. 35130/739/09–08–2010 (ΦΕΚ 1291Β’/11–08–2010) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών

του Ν. 4281/2014 όπου αυτός έχει εφαρμογή

την υπ’ αριθ. 42/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακ/σης του Δ. Αιγιαλείας
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για την εκτέλεση της εργασίας«Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. Αιγείρας».
Άρθρο 1: Εργασία
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. Αιγείρας».
προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.848,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη
θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6279.004 για το έτος 2016.
Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα
διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο Αιγιαλείας , οδός
Νικ. Πλαστήρα 11, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την ημέρα Δευτέρα 25/04/2016
με ώρα έναρξης 11. 00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 11.30 π.μ.
Στην περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη για οποιονδήποτε λόγο, αυτή θα
επαναληφθεί στις 04/05/2016 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 11. 00π.μ. και ώρα λήξης
αποδοχής προσφορών 11.30 π.μ.
Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η αρμόδια επιτροπή θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.

Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι ο χώρος υγιειονομικής ταφής απορριμμάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας.
H ανωτέρω υπηρεσία θα καλύψει χρονικό διάστημα 144 Ημερών Εργασίας ήτοι τριών (3)
ημερών εργασίας ανά εβδομάδα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών περίπου και
ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η υπηρεσία, γενικά, θα παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
Άρθρο 5: Εγγυήσεις
Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α. ίση προς 1.152,00 €.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος
μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24
παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
.1
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει
νόμιμη περίπτωση. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου
του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της
διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η
απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου
Δημόσιων Έργων]. Ομοίως, η μη έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
της παρ. 2 άρθ. 26 του ΚΔΕ, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του μειοδότη, έχει
ως συνέπεια την άμεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού
της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ και αφού υπολογισθεί η προσφερόμενη έκπτωση (στην
συνολική ή στην επί μέρους δαπάνη).
Άρθρο 6: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τεύχη δημοπράτησης παρέχονται στα γραφεία της
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακ/σης του Δήμου Αιγιαλείας (Νικολάου Πλαστήρα 11),
κα Αλεξοπούλου Φωτεινή τηλ. 26910 25555 & 23914, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε 5,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με
δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Άρθρο 7: Δημοσίευση
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί
– Σε 2 ημερήσιες εφημερίδες του νομού
-

Σε 1 εβδομαδιαία του νομού

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ,από την τελευταία δημοσίευση ,πριν από την διεξαγωγή του
διαγωνισμού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009.
Η περίληψή της τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αιγιαλείας (παρ 2 του
άρθρου 284 του Ν.3463/2006). Επίσης αναρτάται και στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος
1

Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών
επιστολών μετράται ως εξής: έξι (6) μήνες για συμβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) μήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται
30 ημέρες.

«Διαύγεια» του Υπ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_aigialeias) (Ν.3861/2010 –
ΦΕΚ 112Α'/13–07–2010).
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αιγιαλείας (www.aigialeia.gov.gr).
Άρθρο 8: Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής - Υποβολή προσφορών
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι πάροχοι της υπό δημοπράτηση υπηρεσίας,
επαγγελματίες ή εταιρίες, που μπορούν να αποδείξουν και να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση
της υπηρεσίας του θέματος. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος
είναι πλήρως ενήμερος της διακηρύξεως 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
υπηρεσίας του θέματος ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Οι προσφορές είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα
σημεία, ενώ προσφορά με οποιαδήποτε ασάφεια απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές ή και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους, οι οποίοι αναγράφουν στο
εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο της υπηρεσίας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός,
Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax) του διαγωνιζομένου και τα στοιχεία όλων των μελών σε
περίπτωση κοινοπραξίας.
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω εξωτερικών στοιχείων συμπληρώνονται κατά την
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή απαράδεκτου της προσφοράς θα υπάρχουν:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 5 της παρούσας).
2) Εξουσιοδότηση ορίζουσα εκπρόσωπο του συμμετέχοντος, προκειμένου περί εταιρειών.
3) Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως προσφορά.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει την εγγραφή και το ειδικό
επάγγελμα του διαγωνιζομένου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή και το
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
5) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζομένου, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
6) Προκειμένου περί νομικών προσώπων, απόσπασμα ποινικού μητρώου που αφορά i) τους
διαχειριστές, σε περίπτωση Ομόρρυθμων (Ο.Ε), Ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ii) τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε
περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και iii) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση
του σε κάθε άλλη περίπτωση.
7) Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το
πολύ δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος



Δεν τελεί σε πτώχευση , εκκαθάριση,αναγκαστική διαχείρηση ή πτωχευτικό
συμβιβασμοό
Δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης
,αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού

8) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
9) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.Οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να προσκομίσουν κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνονται
οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.Η ακρίβεια των στοιχείων της
κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης.
10) Ασφαλιστική ενημερότητα επιχείρησης (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ)
11)Βεβαίωση από το Δήμο Αιγιαλείας περί μη οφειλής του διαγωνιζομένου σε αυτόν.
12) Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
13) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
14) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση
των όρων και συμφωνιών της παρούσας διακηρύξεως και της συγγραφής υποχρεώσεων και
ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε
διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α..
15) Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων, εκτός των
ανωτέρω για κάθε μέλος της κοινοπραξίας, επιπλέον ιδιωτικό συμφωνητικό για τη σύστασή
της και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών, και Υπεύθυνη Δήλωση των
νομίμων εκπρόσωπων των κοινοπρακτούντων ότι σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα
συστήσουν Κοινοπραξία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και θα
ορίσουν κοινό εκπρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη.
Ειδικά για την περίπτωση (5), γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του αποσπάσματος ποινικού
μητρώου με ημερομηνία έκδοσης το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, εφόσον συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986
ότι είναι ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου και δεν υπάρχει τροποποίηση από την
έκδοση του έως την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού
μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη διοικητική βεβαίωση ενώπιον δικαστικής
αρχής ή Συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι
γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες
αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η
σχετική καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την
άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζομένου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για
το διάστημα που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
16) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικός πίνακας των
ιδιόκτητων μηχανημάτων (σε είδος,τύπο,ποσότητα) που διαθέτει καθώς και αντίγραφα
αδειών κυκλοφορίας και ασφαλειών των οχημάτων που θα απασχολήσουν στο συγκεκριμένο
έργο.
17) Άδεια κυκλοφορίας των προσφερόμενων μηχανημάτων και του διπλώματος του χειριστή
αυτού καθώς και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του προσφερόμενου φορτηγού και άδεια
οδήγησης(διπλώματος ) του οδηγού.Στην περίπτωση που ο χειριστής ή ο οδηγός δεν τυγχάνει
ιδιοκτήτης του μηχανήματος ή του φορτηγού αντίστοιχα θα προσκομιστεί και η κάρτα εργασίας
του χειριστή και του οδηγού θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας
ή το δελτίο παροχής υπηρεσιών
18) Δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ για το ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο καθώς και αποδεικτικά για
την καταβολή τελών κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου και των μηχανημάτων για το
τρέχον έτος.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΕΧΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 17 ΤΝ ΚΑΙ ΑΝΩ.
• ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ισχύος 75ΗΡ και άνω
• ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Ή ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ισχύος 130 ΗΡ
και άνω.
• ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ισχύος 80 ΗΡ και άνω
** Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα φέρουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζομένου
θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των
προσφορών.
Εφόσον τα ανωτέρω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά
θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη, επιστρέφεται δε στην περίπτωση αυτή χωρίς να
ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά.
Επίσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος μόνο των
υπηρεσιών και όχι για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Εφιστάται η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται
αυτοπροσώπως, σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.1832/1989. Οι
Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από
άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ενώ οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι
Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Θα βρίσκεται εντός του ανωτέρω φακέλου, απαραίτητα σφραγισμένος. Στον εσωτερικό αυτό
φάκελο θα υπάρχει η οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου συμπληρωμένη σε έντυπο
της υπηρεσίας. Ανυπόγραφη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το έντυπο προσφοράς θα είναι πλήρως και ευδιάκριτα συμπληρωμένο σε όλα τα μέρη του,
τόσο ως προς τα στοιχεία του συμμετέχοντος, όσο και ως προς τις τιμές μονάδος και τα
προκύπτοντα σύνολα. Διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως ελλιπής ή ασαφής.
Η προσφερόμενη τιμή μονάδος αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση δε
διαφοράς, υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή.
Άρθρο 9: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού που συνεδριάζει
δημόσια μέχρι την οριζόμενη στο άρθρο 2 της παρούσης ώρα λήξης αποδοχής προσφορών.
Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόμενο νόμιμη και
αυτοπροσώπως επίδοση της προσφοράς του, αναγράφεται σε αυτή και στο πρακτικό της
δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Καταγράφεται ακόμα στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση
προσφοράς χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση πιστοποιητικού ταυτότητας του διαγωνιζομένου,
και γι’ αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς.
Σε ότι αφορά τις εταιρίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη περί εκπροσώπου.
Όταν περάσει η οριζόμενη στο άρθρο 2 της παρούσης ώρα λήξης αποδοχής προσφορών,
κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και καταγράφεται αυτό στα πρακτικά.
Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς, με ποινή
ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα
λήξεως της αποδοχής τους συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση,
αρχίζει η αποσφράγιση των φακέλων κατά σειρά επιδόσεως από την Επιτροπή Διαγωνισμού,
και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά μεν
αλλά κατά τρόπο που να καταδεικνύει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακηρύξεως,
παρουσία των παρισταμένων.
Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος,
αναγράφεται δε επ’ αυτού ο αύξων αριθμός του φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, οι παρευρισκόμενοι
στην αίθουσα διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
Η Αρμόδια Επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
διαγωνιζομένων και αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες.
Εν συνεχεία η συνεδρίαση μετατρέπεται και πάλι σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα
όσων αποκλείσθηκαν, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού τους, και καλούνται να παραλάβουν τα
σχετικά έγγραφα τους μαζί με την ενσφράγιστη προσφορά τους.
Κατόπιν:
Α) Εφόσον γίνονται όλοι οι συμμετέχοντες δεκτοί και η Επιτροπή δεν αναβάλει το δεύτερο
στάδιο του διαγωνισμού για άλλη μέρα και ώρα, οι φάκελοι προσφορών αποσφραγίζονται
κατά σειρά και ανακοινώνονται μεγαλοφώνως οι αναγραφόμενες προσφορές ή
Β) Εφόσον δεν γίνονται όλοι οι συμμετέχοντες δεκτοί, η Επιτροπή αναβάλει το δεύτερο στάδιο
του διαγωνισμού (άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς) για επόμενη μέρα και ώρα μετά από
ειδοποίηση από την Υπηρεσία όλων των συμμετεχόντων.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες προς τους
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Άρθρο 10: Ανακήρυξη μειοδότη
Ανάδοχος της υπηρεσίας κηρύσσεται αυτός που στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Εάν περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την
ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή δεν
προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το
Π.Δ. 28/80 κυρώσεις.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού

Άρθρο 11: Ενστάσεις
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Αρμόδια Επιτροπή μέχρι
και την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Εφόσον κατατεθεί ένσταση
στο Δήμο, αυτή πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή. Τα
πρακτικά του Διαγωνισμού, μαζί με τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει να λάβει
αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει
επιφυλάξει δικαίωμα επικυρώσεως, αποστέλλονται στην Περιφέρεια για επικύρωση.
Άρθρο 12: Εκπλήρωση υποχρεώσεων αναδόχου
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα παρασχεθεί
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του τιμολογίου, της συγγραφής
υποχρεώσεων και της τεχνικής περιγραφής.

Επιφυλασσομένων των λοιπών δικαιωμάτων του Δήμου για την περίπτωση παραβιάσεως
των παραπάνω διαβεβαιώσεων του αναδόχου, ο τελευταίος θα έχει την υποχρέωση να
παράσχει την υπηρεσία που του ανατέθηκε να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη
μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι
δαπάνες διόρθωσης κακοτεχνίας ή ολοκλήρωσης ελλιπούς υπηρεσίας ή αποκατάστασης
προκληθείσης ζημίας ή βλάβης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 13: Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά
σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) το τιμολόγιο, γ) ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός, δ) η συγγραφή υποχρεώσεων ε) η τεχνική περιγραφή και στ) το έντυπο
οικονομικής προσφοράς.
Άρθρο 14: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και ό,τι επιπλέον προβλέπεται με
την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Αιγιαλείας.
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