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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΔΗΜΑΡΧΟΥ

   157/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τον Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

2) Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
3) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
5) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 

1789/12.11.2010 τεύχος B)
6) Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου,  στον  οποίο  υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  για  την  Προμήθεια 

αμμοχάλικων Δημ. Ενοτήτων Οιτύλου & Αν. Μάνης.
7) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
8) Την   αριθμ.  71/2013  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  με  την  οποία  ψηφίστηκε  η  πίστωση  και 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια αμμοχάλικων Δημοτικών 
Ενοτήτων Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 32.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., 
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. 

            Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  22η Απριλίου 2013, ημέρα  Δευτέρα, με ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών  την  10:00  π.μ.,  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του 
Δήμου, στον Γύθειο Λακωνίας. 

2. Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  οι  ενώσεις  προμηθευτών και 
συνεταιρισμοί.

3. Οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  υποβάλλουν  γραπτή  προσφορά  ενώπιον  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 
ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 1.600,00 ΕΥΡΩ.

4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει προ της υπογραφής 
της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 10% του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. Το 
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περιεχόμενο της εγγύησης πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 
του ΕΚΠΟΤΑ.

5. Μαζί με την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
• Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνει  όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής 

ασφάλισης  στους οποίους οφείλει  να καταβάλλει  εισφορές καθώς και  πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής  ενημερότητας  για  τον  καθένα  από  τους  ανωτέρω  φορείς  που 
αναγράφονται στην Υπεύθυνη δήλωση.

• Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ’ αυτό.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86  με  την  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  δεν  τελεί  υπό 

πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό ή  ανάλογη 
κατάσταση και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

• Υπεύθυνη  Δήλωση  του  προμηθευτή  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  τους 
όρους της διακήρυξης.

• Φύλλο τεχνικής  προσφοράς συντεταγμένο με την ίδια σειρά και  αρίθμηση όπως το 
σχέδιο  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της 
παρούσης. 

Ο Δήμος  επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 
7 & 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

τοποθετούνται  όλα τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά,  η  εγγύηση συμμετοχής,  το  φύλλο 
τεχνικής προσφοράς και σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά. Στον φάκελο της 
προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «προσφορά», ο τίτλος της υπηρεσίας που 
απευθύνεται,  τα  στοιχεία  του  αποστολέα,  η  ημερομηνία  του  διαγωνισμού  και  ο  αριθμός 
διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από  όλα 
τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

7. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ το Δήμο Αν. Μάνης. Η 
τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και χωριστά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. 
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα 
απορριφθεί  ως  απαράδεκτη.  Οι  προσφορές  δεσμεύουν τους  προμηθευτές  για  ενενήντα (90) 
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δημαρχείο Ανατολικής 
Μάνης στο Γύθειο Λακωνίας, (Ελευθερολακώνων Γύθειο ΤΚ 23200), μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού δηλ.  έως  την   19η  Απριλίου 2013 ή  να 
κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα του διαγωνισμού δηλ. την    22η 

Απριλίου 2013 από ώρα 9:30 πμ έως ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές που θα περιέρχονται στην 
υπηρεσία  πριν από την  διενέργεια  του διαγωνισμού θα παραλαμβάνονται  με  απόδειξη  και  θα 
παραμένουν σφραγισμένες με ευθύνη της επιτροπής διαγωνισμού για να αποσφραγιστούν μαζί με 
τις υπόλοιπες που θα υποβληθούν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Ένσταση 
κατά της  διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 
κάποιου σε αυτόν μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στον Δήμο μέσα στα χρονικά όρια και σύμφωνα 
με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.

10.  Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο (60) εξήντα ημερολογιακών ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

11.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας, μετά από την οριστική παραλαβή.
12.  Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από τον Δήμο εξήντα (60) ημέρες 

μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο Δήμος (οφειλέτης)  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει  τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει 
προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

13.  Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
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Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στα γραφεία του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(αρμόδια  υπάλληλος  Ελένη Βάλβη,   τηλ.: 2733360334,  fax. 2733023813).

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Ανδρεάκος
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