ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 15ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 21ης
Αυγούστου 2014
Αριθ. απόφασης 165
Περίληψη
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός
όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού:
Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δ.Ξάνθης
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 43174/12-08-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη
Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5) μέλη δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
5)

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Εμμανουήλ Τσέπελης (αναπληρ.μέλος)
Ν. Σπυριδόπουλος
Δ. Βορίδης
Κ. Παπαδόπουλος

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Γ.Παπασταματίου
3) Χρίστος Πούλιος
4) Κρίτων Καλογερής

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ.
43049/11-8-2014 αναφορά του Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η μελέτη προμήθειας του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού 200.000,00€ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ξάνθης. Παρακαλώ να εισηγηθείτε στη Οικονομική Επιτροπή:
1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης και τον καθορισμό
των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
2. Την επιλογή εκτέλεσης της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
 Τις διατάξεις του Ν 2286/95 και της Απόφασης υπουργού Εσωτερικών 11389/1993
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
 Το άρθρο 2 παρ. 4 και το άρθρα 3 παρ.4 και άρθρο 4 παρ.4 & 7 του ΕΚΠΟΤΑ
 Το άρθρο 209 παρ. 1 & 2 και το άρθρο 103 του Ν 3463/2006.
 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ. Α΄64/07): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών » , όπως τροποποιήθηκε με














την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 ».
Το Ν. 2286/95 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων »
(Φ.Ε.Κ. τ. Α19/1995).
Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας » (ΦΕΚ τ. Α΄114/2006).
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα το άρθρο
278.
Την υπ΄αριθμ. Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/Β/31-12-2013) ΥΑ σχετικά με την
εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι
31/12/2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Το Ν. 3614/03-12-2007 : Διαχείριση , έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. (ΦΕΚ 267/03-12-2007
τεύχος Α΄).
Το Ν. 3840/2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
και άλλες διατάξεις.
Την υπ΄αριθ. 4/23-01-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης
προενταξιακών ενεργειών για το πρόγραμμα « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ » .
Την 386/20-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την
εγκεκριμένη και εξειδικευμένη πίστωση ποσού € 176.000,00 και € 410.000,00 στον
Προϋπολογισμό του Δήμου στους
ΚΑ:
02.30.7411.02 και 02.30.7411.04
αντιστοίχως.
Την απόφαση 290/30-10-2013 του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση διενέργειας της
προμήθειας .
Την 66/04-03-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την δέσμευση
ποσού 200.000,00 € στο ΚΑ : 02.30.7335.02 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και καταρτίζει τους όρους δημοπρασίας:
«Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου
Ξάνθης», προϋπολογισμού: Διακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (€:200.000,00 με το Φ.Π.Α) ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΞΑΝΘΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ:
Αρ. Μελ.:
Προϋπολογισμός:

«Υλοποίηση κυρίως έργου
οδοφωτισμού ∆ήμου Ξάνθης»
Π15/2014
200.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

ενεργειακής

αναβάθμισης

δικτύου

I. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήμος Ξάνθης σε εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας προκηρύσσει
δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την:
«Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού ∆ήμου
Ξάνθης»

«

όπως προδιαγράφεται στην με αριθμό Π15/2014 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήμου Ξάνθης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
∆ικτυακός Τόπος (URL): http://www.cityofxanthi.gr
Ταχ. ∆/νση: Μαυρομιχάλη 6, ΤΚ 67100, Ξάνθη
Τηλ:
Fax:
Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη: Στοιχεία αρμόδιου υπαλλήλου
Η σύναψη εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσιο
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τη συμπλήρωση του
‘‘V. ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’, που διατίθεται από την Υπηρεσία, σύμφωνα
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης δεν θα
αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.
ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις
Το νομικό καθεστώς που διέπει το συγκεκριμένο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή είναι:
1) Η Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (ΦΕΚ τ.Β’ 185/93): «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
2) Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ τ.Α’ 64/07): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,
3) Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ∆ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995),
4) Ο N.3463/2006 «∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006
5) Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα το άρθρο 278.
6) Ο Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης ∆εκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α
173/2010)
7) Η υπ’ αρίθμ. Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/Β/31-12-2013) ΥΑ σχετικά με την εξαίρεση
από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31/12/2014 των
προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ
8) Ο Ν. 3614/03.12.2007: ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’),
9) Ο Ν. 3840/2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις
10) Ο Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ
138/Α’/16.6.2011)
11) Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και
δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις
των διαρθρωτικών ταμείων
12) Η υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) «Υπουργική Απόφαση
Συστήματος ∆ιαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει
τροποποιηθεί με τις με Α.Π. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957 Β’) και με
Α.Π.28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088 Β΄) υπουργικές αποφάσεις και ισχύει
13) Η με Α.Π. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395/27-04-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
για ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» στον Άξονα

«

Προτεραιότητας "04 – «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και
ενίσχυση της αειφορίας».
14) Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ247Α/27-11-1995) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
15) Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
16) Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
17) Ο Ν. 3861/2012 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2005) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
18) Ο Νόμος 4152/2013 (ΦΕΚ 107/ Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Υποπαράγραφος Ζ.14)
19) Η υπ’ αριθ. 4/23-1-2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου ΞΑΝΘΗΣ περί
Έγκρισης προενταξιακών ενεργειών για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,
20) Η 386/20-12-2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την εγκεκριμένη και
εξειδικευμένη πίστωση ποσού €.176.000,00 και 410.000,00 στον Προϋπολογισμό του
∆ήμου στους ΚΑ: 02.30.7411.02 και 02.30.7411.04 αντιστοίχως .
21) Η απόφαση 290/30-10-2013 του ∆ημοτικού Συμβουλίου για έγκριση διενέργειας της
προμήθειας.
22) Η υπ’ αρ. 165/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση των
όρων της προκήρυξης για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων και συστημάτων ελέγχου του οδικού φωτισμού του ∆ήμου Ξάνθης» της
Πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ».
ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης προμήθειας που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος
είναι τα παρακάτω:
1. Η ∆ιακήρυξη.
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
5. Η Προσφορά Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, καθώς και οι όποιες άλλες υποχρεώσεις και
εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, τα κεφάλαια και τα παραρτήματά
της.
H συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων
εξακοσίων ένα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (162.601,63 Ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ, (200.000,00
Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η Πράξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 εντάσσεται
στον Άξονα Προτεραιότητας "04 - Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και
ενίσχυση της αειφορίας" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". Η Πράξη
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, βάσει της με Α.Π.:
ΦΒ1/Ε5.5/9430/391 Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (Α∆Α: Β49Ι0-5∆Α).
Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» θα βαρύνει τις πιστώσεις
της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» (Σ. Α. Ε. 061/8, κωδ. Π∆Ε :
2012ΣΕ06180055, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

«

Στόχος του Ε.Τ.Π.Α. είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών
ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των
περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης των βιομηχανικών περιφερειών που
παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της διασυνοριακής, διακρατικής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το Ε.Τ.Π.Α. υλοποιεί τις προτεραιότητες της
Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της
δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης
ανάπτυξης.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών
4.1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο ∆ημαρχιακό Κατάστημα του ∆ήμου Ξάνθης από το
Αρμόδιο Όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισμού).
4.2. Η ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται μέχρι και την ……..2014, ημέρα
………, από ώρα 09:00 π.μ. έως τις 10:00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆ικαίωμα συμμετοχής – Υποβολή φακέλων προσφοράς στο διαγωνισμό
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται από το Άρθρο 4ο της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παρακάτω τεύχη:
Ι.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΙΙ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ,
ΙΙΙ.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.),
ΙV.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,
V.
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
από το ∆ημαρχείο του ∆ήμου Ξάνθης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καταβάλλοντας 5,00
Ευρώ στο Ταμείο του ∆ήμου, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού, δηλ.
μέχρι τις ……..2014, ημέρα ………
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: i) Φυσικά πρόσωπα, Έλληνες και αλλοδαποί
προμηθευτές. ii) Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά. iii) Συνεταιρισμοί. iv) Ενώσεις
προμηθευτών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ως άνω επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου και πληρούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις των «Ορίων οικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας διαγωνιζόμενου»
που περιγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσης.
∆εν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ημόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή
ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ημοσίου τομέα ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις
και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού ∆ημοσίου με
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω του ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με
οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανά
περίπτωση.
(δ) Όσοι:
(i) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
(ii) Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
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(iii) Έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.
(iv) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε
με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
(v) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους
όσο και του ελληνικού δικαίου.
(vi) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων
και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού
δικαίου.
(vii) Είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου.
(ii) ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
η οποία ενσωματώθηκε με τον ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε με τον ν. 3424/2005.
(v) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία.
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. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και
κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην
κατασκευάστρια εταιρεία των προϊόντων.
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και μέχρι
τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο τίτλος της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η
εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισμού κατά
την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4ο της παρούσας, από πρόσωπο, το οποίο θα
πιστοποιεί την ταυτότητά του, με την επίδειξη κατάλληλου δημοσίου εγγράφου (∆ελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας, ∆ιαβατήριο, κτλ.).
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία
εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην
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περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες
τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Επίσης δεν
μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος της εταιρείας που
συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμοιβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο
αμοιβής.
Οι προσφορές δύναται να σταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με
την προϋπόθεση ότι αυτές θα παραδοθούν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήμου, μέχρι την
προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, δηλ. μέχρι και τις ………..2014, ημέρα
……………. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στον αρμόδιο όργανο
που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στην
παρούσα, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου
Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού. Τυχόν έξοδα
ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού μετά την έναρξη διαδικασίας
αποσφράγισης, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός,
έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία εκτελωνισμού,
κ.τ.λ.) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του
Φακέλου Προσφοράς του.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
6.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το Άρθρο 25ο της παρούσας
∆ιακήρυξης.
6.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στο
διαγωνισμό.
6.3. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπο.
6.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α) ∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και δεν τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
β) ∆εν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
γ) ∆εν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή τους.
δ) ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε
με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου / της χώρας
εγκατάστασής τους, με ρητή αναφορά όλων των ασφαλιστικών οργανισμών προς τους οποίους
υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
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στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου / της χώρας εγκατάστασής τους.
ζ) ∆εν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών και έχουν
παράσχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα ∆ιακήρυξη.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών, που αναλυτικά και κατά περίπτωση περιγράφονται στο Άρθρο 10ο της
παρούσας ∆ιακήρυξης, εφόσον είναι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
του διαγωνισμού.
6.5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να δηλώνεται:
i) Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
ii) Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση επαγγελματικής του
δραστηριότητας καθώς και εάν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδείς ή
ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία (Παραγ.
1γ & 1ε, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και
iii) ∆εν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα
παρακάτω αδικήματα:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία.
6.6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να δηλώνεται:
(i) Το μετοχικό κεφάλαιο και το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά
τις τρεις τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (έτη 2011, 2012,
2013), εφόσον αυτό είναι δυνατό από τον χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης (ή κατά τις δύο
τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις, εάν ο χρόνος λειτουργίας
της επιχείρησης είναι δύο χρόνια ή κατά την τελευταία, πριν από το έτος του διαγωνισμού,
οικονομική χρήση, εάν ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης είναι ένας), προσκομίζοντας
επίσης κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της
επιχείρησης.
(ii) Η υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές
υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης ανήκει στο ∆ημόσιο Τομέα, με πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) ανήκει στον
Ιδιωτικό Τομέα, με βεβαίωση του αγοραστή συνοδευόμενη από απλό φωτοαντίγραφο του
σχετικού τιμολογίου πώλησης, ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του
διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από απλό φωτοαντίγραφο του σχετικού τιμολογίου πώλησης.
(iii) Το τεχνικό προσωπικό του διαγωνιζόμενου, το οποίο θα συμμετέχει με οποιονδήποτε
τρόπο στην εκτέλεση της σύμβασης, με αναφορά σε τίτλους σπουδών και επαγγελματικά
προσόντα που διαθέτει.
(iv) Οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα των διευθυντικών στελεχών της
επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση των
εργασιών.
(v) Τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο
διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση της σύμβασης.
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(vi) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος δραστηριότητάς της
και το κύρος της, προσκομίζοντας κατάλληλα έγγραφα όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις
τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού
και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ).
Επίσης, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη του ∆Σ, τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την ΕΕ και τα έγγραφα
νομιμοποίησής αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
6.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία αναφέρει:
α1) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και
τους αποδέχεται χωρίς καμιά επιφύλαξη ή
α2) τα σημεία εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν
αποδέχεται, τόσον ο διαγωνιζόμενος, όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς προμήθεια υλικών
προκειμένου να αξιολογηθούν (Παράγ. 5 άρθρου 12 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
β) Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του.
γ) Τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρει. Τα προαναφερόμενα
δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης.
δ) Το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, έτοιμων και σε κατάσταση
απρόσκοπτης λειτουργίας.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως εξής:
α) οι Υπεύθυνες δηλώσεις σε πρωτότυπο, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. Οι
υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών πριν από την καταληκτική ημέρα υποβολής των προσφορών και θα είναι θεωρημένες
για το γνήσιο της υπογραφής επίσης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
πριν από την καταληκτική ημέρα υποβολής των προσφορών.
β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, «Κώδικας
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων, αρκεί η
υποβολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών) Υπεύθυνης
∆ήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα
υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να
αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η
ακρίβεια.
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999. Σε
περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου, υποβάλλεται κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Τεχνικά στοιχεία
Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά στον κυρίως φάκελο τα παρακάτω
τεχνικά στοιχεία:
7.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναφέρει ότι ο προσφέρων διαθέτει
κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση
της σύμβασης, καθώς και την εν γένει τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
7.2. Τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις του υλικού.
7.3. Πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, με τα οποία
πιστοποιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα ο κάθε
προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό ENEC για τα
φωτιστικά με LED και πιστοποιητικό CE για το σύστημα διαχείρισης φωτισμού.
7.4. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/
και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) του κατασκευαστή των υλικών
7.5. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Εάν ο προσφέρων δεν είναι και ο κατασκευαστής των προϊόντων ολικά ή μερικά (μερικά
θεωρείται εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του υπερβαίνει το 30% της τελικής τιμής του
προϊόντος), Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του
στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της ΕΕ που θα κατασκευάσει το προς προμήθεια προϊόν, στην
οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας στην περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει τη δήλωση. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν
οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν από το ∆ήμο διαπιστωθεί
ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του
προσφέροντος κυρώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην
επιχειρηματική μονάδα, που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, έχει επιβληθεί
ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν.2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7.6. Το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των υλικών της προμήθειας, ο οποίος δεν
μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) έτη και ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με δική του
φροντίδα και δαπάνη θα αντικαθιστά κάθε εξάρτημα που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα
υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10)
εργάσιμων ημερών, από την επίσημη ενημέρωσή του από τον ∆ήμο.
7.7. Αναλυτικό κατάλογο των προσφερόμενων υλικών της προμήθειας, με πλήρη
τεχνικά στοιχεία και τεχνικές περιγραφές, συνοδευόμενο από έντυπα κατασκευαστή με
τεχνικά χαρακτηριστικά, εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας,
συντήρησης, διαφημιστικά φυλλάδια, κτλ. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να περιλαμβάνουν
στην προσφορά τους τα παρακάτω:
α. Πιστοποιητικά και σήμανση CE mark, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα είδη της κατηγορίας αυτής, για όλο τον βασικό προσφερόμενο
εξοπλισμό, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
β. Πιστοποιητικό ENEC για όλα τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα με LED.
γ. Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 των κατασκευαστικών οίκων ή των εργοστασίων
παραγωγής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
δ. Φωτομετρικά στοιχεία του προσφερόμενου φωτιστικού σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή (αρχείο .ldt ή .ies) κατάλληλο για άμεση χρήση σε ανοικτά προγράμματα
φωτομετρικών υπολογισμών. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται με επίσημη, βεβαίωση του
φωτομετρικού εργαστηρίου που διενήργησε τις μετρήσεις.
7.8. Πλήρη περιγραφή όλων δυνατοτήτων και των επί μέρους λειτουργιών των
προσφερόμενων υλικών.
7.9. Κατάλογο παρόμοιων έργων που έχει εκπονήσει ο διαγωνιζόμενος κατά την
τελευταία πενταετία. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 παρόμοια
έργα.
7.10. Άλλα υπάρχοντα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα του αναδόχου για την
καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να επισκεφτεί τις οδούς
στις οποίες προτίθενται να αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα, καθώς και την οδό στην
οποία προτίθεται να γίνει διαχείριση του φωτισμού. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπρόσθετα
στοιχεία αναφορικά με τη μελέτη της παρούσας διακήρυξης, αυτά δίνονται μέχρι 7 ημέρες πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού από τον κ. χχχχχχχχχχχχχχ, τηλ. 2313χχχχχχ,
email: xxxxx@xxxx
ΑΡΘΡΟ 8ο : Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»
Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα
τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα συμπληρωμένο το ‘‘V. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’, που διατίθεται από την Υπηρεσία.

«

Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
εξοπλισμένα με LED και την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος διαχείρισης φωτισμού, για
τον έλεγχο των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π.
τμήματος της περιφερειακής οδού της πόλης της Ξάνθης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
εύρυθμης λειτουργίας του οδικού φωτισμού στον ∆ήμο Ξάνθης, με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει:
(i) Την αποξήλωση 117 παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρα ατμών
Νατρίου Υ.Π. από τους ιστούς οδοφωτισμού στις οδούς ∆ικαστήρια – Τεχ. Υπηρεσία,
Πισίνα, Λ. Βόγδου και Περικλέους. Τα αποξηλωμένα φωτιστικά θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά την απεγκατάστασή τους.
(ii) Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 117 υπό προμήθεια φωτιστικών με LED
στους αντίστοιχους ιστούς οδοφωτισμού. Τα προς εγκατάσταση φωτιστικά σώματα θα
είναι σύμφωνα με την εγκριθείσα φωτοτεχνική μελέτη.
(iii) Την σύνδεση των 117 νέων φωτιστικών στους ιστούς οδοφωτισμού με το δίκτυο της
∆ΕΗ.
(iv) Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος διαχείρισης φωτισμού
(αποτελούμενο από 3 ελεγκτές ισχύος, βλ. ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές), για τον έλεγχο
των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. τμήματος
της περιφερειακής οδού της πόλης της Ξάνθης.
(v) Την αποκατάσταση τυχόν ζημιών και την επαναφορά κάθε ιστού στην αρχική του
κατάσταση.
(vi) Κάθε εργασία για την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών ώστε τα περιγραφόμενα
συστήματα να είναι πλήρως λειτουργικά.
Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται επίσης το κόστος του καλαθοφόρου οχήματος
και κάθε άλλου οχήματος που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, ο τεχνίτης
ηλεκτρολόγος που θα αναλάβει την τοποθέτηση επί του ιστού και τη σύνδεση, τα μέτρα
ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν σε σχέση με τα διερχόμενα οχήματα και γενικά κάθε
εργασία παράδοσης των φωτιστικών σε πλήρη λειτουργία καθώς επίσης και το κόστος
αποκατάστασης τυχόν ζημιών που θα προκληθούν από τις προαναφερθέντες εργασίες.
Επισημαίνεται ότι οι προσφορές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και η πληρωμή θα γίνει σε
ΕΥΡΩ.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισμού.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του
Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα
τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
Εάν οι προσφερόμενες τιμές στον διαγωνισμό είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Προσφορά και κατακύρωση της προμήθειας
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ, για το σύνολο των προσφερόμενων. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της Υ.Α 11389/1993.
Για την κατακύρωση αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά
αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης και επιλέγεται αυτή με τη
χαμηλότερη τιμή.
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Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Υ.Α. 11389/1993 ή,
όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση
που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Έγγραφα και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος (προσωρινός μειοδότης) της σύμβασης
και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει
να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα,
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ,
- διαχειριστές ΕΠΕ,
- πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος για ΑΕ,
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής τους.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης
(1) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
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καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της του
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από
τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά
στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας
της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας
στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α του παρόντος
άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου,
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδαφίου β του
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της
περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.
(2) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας μεταξύ των μελών της ένωσης.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση
του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
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ΑΡΘΡΟ 11ο : Όρια οικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας διαγωνιζόμενου
Κάθε διαγωνιζόμενος, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να ικανοποιεί κάποια ελάχιστα
όρια, τα οποία αποδεικνύουν την οικονομοτεχνική ικανότητά του.

Η ελάχιστη αναγκαία απαίτηση οικονομικής επάρκειας, που θα πρέπει να πληροί ο
κάθε διαγωνιζόμενος είναι:
Κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις,
εφόσον αυτό είναι δυνατό από τον χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών της
επιχείρησης να υπερβαίνει αθροιστικά το ήμισυ του ύψους του προϋπολογισμού (χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ) της με αριθμ. χχχχχχχχχχ μελέτης.
Εάν ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης είναι μικρότερος από τρία (3) χρόνια, ο κύκλος
εργασιών της επιχείρησης των ετών λειτουργίας της επιχείρησης, πριν από το έτος του
διαγωνισμού, να υπερβαίνει αθροιστικά το ήμισυ του ύψους του προϋπολογισμού (χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ) της με αριθμ. χχχχχχχχχχ μελέτης.
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του διαγωνιζόμενου θα αποδεικνύεται με
δήλωσή του περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις
(3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία
δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 45
παράγραφος 1γ του Π∆ 60/2007.

Η ελάχιστη αναγκαία απαίτηση τεχνικής ικανότητας, που θα πρέπει να πληροί ο κάθε
διαγωνιζόμενος είναι:
Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό τίθεται η ύπαρξη
οργάνωσης, δομής και μέσων, ώστε ο διαγωνιζόμενος να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως,
άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του έργου.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή
(προϊόν - κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό - κατάλληλο εξοπλισμό) για την επιτυχή και
έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει επιπλέον κάθε στοιχείο
που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα συμμετοχής του στον διαγωνισμό.
Επιπρόσθετα, κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει την εμπειρία του σε ενεργειακές
αναβαθμίσεις παρομοίου τύπου και μεγέθους προς την προσφερόμενη, υποβάλλοντας
κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη.
Εάν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής ή
ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη.
Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που
συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.
Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των
εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και
εάν περατώθηκαν κανονικά.
Στον παραπάνω κατάλογο θα πρέπει να περιέχονται και στοιχεία για την φάση στην οποία
βρίσκονται τα αναφερόμενα έργα κατά την περίοδο υποβολής των προσφορών.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από διαγωνιζόμενο διευκρινίσεις επί
των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. Αυτός υποχρεούται να τις υποβάλει -επί ποινή
αποκλεισμού- εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει -εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης- και
κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα συμμετοχής του στον διαγωνισμό,
στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών, μόνον κατά την υποβολή της προσφοράς και όχι εκ
των υστέρων.
Επιτρέπεται η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής από τρίτους, για
λογαριασμό της διαγωνιζόμενης επιχείρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 45-παρ.2 & 46-παρ. 3 του
Π∆ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του φακέλου
δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του/των τρίτου/ων, ότι για την
εκτέλεση της σύμβασης θα θέσει στη διάθεση του διαγωνιζόμενου τους αναγκαίους πόρους.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη.
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή,
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την νόμιμη εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει
να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο
σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.
Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού.
Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το ∆ημοτικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
∆ιακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω
προβλεπόμενο.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,
η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
ΑΡΘΡΟ 14ο Τιμές προσφορών – ∆ιευκρινήσεις από διαγωνιζομένους
Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα διακήρυξη.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιαγωνισμού κατά
τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά
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απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισμού.
Οι τιμές προσφοράς των υποψήφιων προμηθευτών σε καμιά περίπτωση δεν
αναθεωρούνται, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισμού κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη
σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 15ο : Επιτροπή ∆ιαγωνισμού - Πληροφορίες
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού έχει οριστεί με την υπ’ αριθμό ΧΧΧ/ΧΧΧΧ απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (Α∆Α: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ).
∆ιευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό
μπορούν να ζητηθούν από τη ∆/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Ξάνθης:
Επικοινωνία: xxxxxx,
Ταχ. ∆/νση: xxxx xx, Τ.Κ.xxxxx, Ξάνθη,
Τηλ: xxxx, Fax: xxxxx,
E-mail:
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν τα παραπάνω εγγράφως και
εγκαίρως (μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι τις
………..2014, ημέρα ………..), τότε αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι
(6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η
προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να
επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ∆ιενέργεια διαγωνισμού
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Άρθρο 4ο της παρούσας ∆ιακήρυξης, από πρόσωπο, το
οποίο θα πιστοποιεί την ταυτότητά του, με την επίδειξη κατάλληλου δημοσίου εγγράφου (∆ελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας, ∆ιαβατήριο, κτλ).
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, αφού παραλάβει και τις προσφορές που έχουν τυχόν κατατεθεί
στο γραφείο Πρωτοκόλλου, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
16.1. Αφού ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, αποσφραγίζεται μόνο
ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο
όλα τα τυπικά δικαιολογητικά της προσφοράς και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών και των στοιχείων της
τεχνικής προσφοράς των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων.
16.2. Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν αργότερα στη
συνέχεια του διαγωνισμού.
16.3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει σχετικό
πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι, τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του, οι τυχόν παρατηρήσεις της και τέλος οι διαγωνιζόμενοι
που γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό, καθώς και αυτοί που απορρίπτονται από τη συνέχεια του
διαγωνισμού. Το πρακτικό κοινοποιείται με ευθύνη της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού σε όλους τους
διαγωνιζόμενους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 26ο
της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις ή μετά τη λήψη απόφασης επί των τυχόν ενστάσεων το
πρακτικό αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση και μετά την έκδοση της σχετικής
απόφασης, η διαδικασία συνεχίζεται με το επόμενο στάδιο, που είναι η αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών.
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16.4. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού ανακοινώνει εγγράφως προς τους διαγωνιζομένους, που
έχουν γίνει δεκτοί στο διαγωνισμό, την μέρα και την ώρα της νέας δημόσιας συνεδρίασης,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την αποσφράγιση των φακέλων της
«Οικονομικής Προσφοράς» των διαγωνιζομένων. Στη νέα δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή
∆ιαγωνισμού:
α. Ανακοινώνει τυχόν προσφορές που απορρίφθηκαν και τους λόγους της απόρριψής
τους από τη συνέχεια του διαγωνισμού.
β. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της
«Οικονομικής προσφοράς», αλλά επιστρέφονται σφραγισμένες στους προσφέροντες.
γ. Αποσφραγίζει τους φακέλους της «Οικονομικής Προσφοράς» και ανακοινώνει δημόσια
τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών.
Έπειτα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται
για κάθε διαγωνιζόμενο η τιμή προσφοράς και αναφέρει το διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη
τιμή και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, ο οποίος ανακηρύσσεται
προσωρινός ανάδοχος (προσωρινός μειοδότης) της σύμβασης. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται
με ευθύνη της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού σε όλους τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι έχουν το
δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 26ο της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις ή μετά τη λήψη απόφασης επί των τυχόν ενστάσεων το
πρακτικό αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση και μετά την έκδοση της σχετικής
απόφασης, η διαδικασία συνεχίζεται με το επόμενο στάδιο, που είναι η προσκόμιση των
εγγράφων και δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο της σύμβασης για την κατακύρωση
του διαγωνισμού.
16.5.Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο της σύμβασης
να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται
στο Άρθρο 10ο της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Σε νέα δημόσια συνεδρίαση, η ημέρα και η ώρα της οποίας ανακοινώνεται εγγράφως
προς όλους τους διαγωνιζομένους (εκτός του προσωρινού ανάδοχου της σύμβασης),
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού προβαίνει στην
αποσφράγιση του παραπάνω φακέλου εγγράφων και δικαιολογητικών και λαμβάνουν γνώση
αυτών όλοι όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις για τα προσκομισθέντα
πιστοποιητικά και έγγραφα.
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών, η Επιτροπή
∆ιαγωνισμού συντάσσει νέο πρακτικό στο οποίο προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού
και η ανάδειξη του αναδόχου της προμήθειας και το οποίο υποβάλλει για έγκριση στην
Οικονομική Επιτροπή.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των
υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες
που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων/προσφερόντων. Όταν
οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο/προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος, η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά τη συνεργασία των αρμόδιων Αρχών. Τα αιτήματα αυτά
αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους όπου είναι εγκαταστημένος ο
υποψήφιος/προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου/προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 17ο : Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει στην
Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου:
17.1. την κατακύρωση της προμήθειας στο διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή
προσφοράς ή
17.2. τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Σε κάθε περίπτωση, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποφασίζει τελικά η Οικονομική
Επιτροπή του ∆ήμου, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Περιφέρεια για έλεγχο
νομιμότητας.
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για
αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,
και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια,
δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε
σχέση με τα οποία υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπως ειδικότερα ορίζονται στα
σχετικά άρθρα της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού (α) όταν δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε
λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί
το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη
ματαίωση.
ΑΡΘΡΟ 18ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση για υπογραφή της σύμβασης, εφόσον προηγουμένως έχει κοινοποιηθεί σε
όλους τους διαγωνιζόμενους η απόφαση κατακύρωσης και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για
την άσκηση του δικαιώματος προσωρινής προστασίας των διαγωνιζόμενων που ορίζονται στον
Ν.3886/2010. Η ανακοίνωση κατακύρωσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Το προς προμήθεια είδος.
Β. Την ποσότητα.
Γ. Την τιμή.
∆. Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
Ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
Στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Ζ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με το Άρθρο 25ο της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, σύμφωνα με το Άρθρο 29ο της παρούσας
∆ιακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 19ο : Σύμβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα «Β» της
παρούσας ∆ιακήρυξης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία
προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. ∆εν χωρεί
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
προμηθευτή.
Η σύμβαση 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 υλικά και την ποσότητα.
∆. Την τιμή.
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
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Στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
Ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης δεν θα τροποποιηθεί, ούτε θα αλλοιωθεί κατά την
εκτέλεσή της.
Τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης δε θα αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα
που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο.
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 κατά τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 20ο : Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το
άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην παρούσα
παράγραφο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και
την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι παρακάτω χρόνοι
διεκπεραίωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου – προμηθευτή:
(i) Την αποξήλωση 117 παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρα ατμών
Νατρίου Υ.Π. από τους ιστούς οδοφωτισμού στις οδούς ∆ικαστήρια – Τεχ. Υπηρεσία,
Πισίνα, Λ. Βόγδου και Περικλέους. Τα αποξηλωμένα φωτιστικά θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά την απεγκατάστασή τους.
(ii) Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 117 υπό προμήθεια φωτιστικών με LED
στους αντίστοιχους ιστούς οδοφωτισμού. Τα προς εγκατάσταση φωτιστικά σώματα θα
είναι σύμφωνα με την εγκριθείσα φωτοτεχνική μελέτη.
(iii) Την σύνδεση των 117 νέων φωτιστικών στους ιστούς οδοφωτισμού με το δίκτυο της
∆ΕΗ.
(iv) Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος διαχείρισης φωτισμού
(αποτελούμενο από 3 ελεγκτές ισχύος, βλ. ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές), για τον έλεγχο
των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. τμήματος
της περιφερειακής οδού της πόλης της Ξάνθης.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί κάποια από τις παραπάνω προβλεπόμενες συμβατικές
προθεσμίες επιβάλλονται στον ανάδοχο - προμηθευτή οι προβλεπόμενες από το νόμο
κυρώσεις.
Οι παραλαβές των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και των προβλεπόμενων εργασιών, θα
γίνονται από αρμόδια επιτροπή, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
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ΑΡΘΡΟ 21ο : Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στον τόπο εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων, του
∆ήμου Ξάνθης.
ΑΡΘΡΟ 22ο : Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υλικών της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής,
η οποία θα οριστεί με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, και θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια
(προσωρινή και οριστική).
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί,
ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο κατά την παράδοση των
φωτιστικών σωμάτων και θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα παράδοσής τους.
Ο ποιοτικός έλεγχος του προμηθευόμενου είδους θα διενεργηθεί ως εξής:
α) με μακροσκοπικό έλεγχο και
β) με πρακτική δοκιμασία.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο το πολύ εντός τριάντα (30) ημερών από την
προσωρινή παραλαβή προκειμένου να διαπιστωθεί με πρακτική δοκιμασία αν κατά τη χρήση
του προμηθευόμενου είδους, αυτό ανταποκρίνεται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι το υλικό που θα
προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των
χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό του από υλικό
άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε κρυμμένο
ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτού, είτε στην εργασία
κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για την
οποία προορίζεται.
Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού, αυτό ή τμήμα του βρεθούν
ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και
σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής
παραλαβής, να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, με
αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και
παρελκομένων του υλικού, τότε αυτό θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι
υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή
τμήμα αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής.
Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η
εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια, υπέρ του ∆ήμου. Για κάθε αλλαγή
- τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από
αρμόδια κρατική υπηρεσία με δαπάνες και ενέργειες του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την
αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική
δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος.
Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει τον ∆ήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες.
Επίσης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί κατά το διαγωνισμό όπως και μετά
την κατακύρωση του αποτελέσματος σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο, προκειμένου
να διαπιστώσει και εξασφαλίσει τη συμφωνία της ποιότητας του παραδοθέντος με αυτή των
προδιαγραφών.
Κατά τα λοιπά, για την παράδοση-παραλαβή των ειδών της προμήθειας εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 27-29 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 23ο : Παροχή τεχνικής υποστήριξης – Αντιμετώπιση βλαβών
23.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καλύψει το ∆ήμο με παροχή τεχνικής υποστήριξης
για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υλικών της προμήθειας για τουλάχιστον δύο (2) έτη
από την οριστική παραλαβή τους.
23.2. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο οποίος δεν μπορεί να
είναι μικρότερος των δύο (2) ετών, σε περίπτωση βλάβης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
μετά την ειδοποίηση από τον ∆ήμο, με e-mail ή φαξ (με απόδειξη), να αντικαταστήσει ολόκληρη
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την ποσότητα ή το εξάρτημα το οποίο έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, που δεν οφείλεται σε κακή
χρήση ή συντήρηση. Πιο συγκεκριμένα:
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικές του δαπάνες την άμεση
αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας
ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που
οφείλεται σε όμοιες αιτίες.
 Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω
ενέργειες, θα τις κάνει ο ∆ήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο
που θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί.
 Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της
λειτουργίας του φωτιστικού σώματος και αυτές οι διακοπές, για οποιοδήποτε λόγο, διαρκέσουν
στο σύνολό τους περισσότερο από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι
υποχρεωμένος επιπρόσθετα με τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει
στον ∆ήμο λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του
προμηθευτή το ποσό των 300 € για κάθε φωτιστικό σώμα για κάθε μέρα καθυστέρησης πέραν
των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
 Από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας θα αφαιρείται ο χρόνος που τα φωτιστικά
σώματα δεν θα λειτουργούν με υπαιτιότητα της κατασκευάστριας εταιρείας (βλάβες,
παρατεταμένος χρόνος επιδιόρθωσης κλπ).
 Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση ανταλλακτικών άνω των δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας τους, θα επιβάλλεται ρήτρα
ύψους 10% της αξίας τους για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Εναλλακτικά, ο ∆ήμος έχει το
δικαίωμα να προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο τα ανταλλακτικά με επιβάρυνση του
αναδόχου για το τυχόν υπερβάλλον κόστος αγοράς.
 Η ποινική αυτή ρήτρα θα επιβάλλεται με απόφαση του ∆ημάρχου και το σύνολό της θα
εκπίπτει από την εγγύηση καλής λειτουργίας.
 Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους να
καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά τον χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που
παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, καθώς ακόμη και να
εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών.
ΑΡΘΡΟ 24ο : Τρόπος πληρωμής
Η συνολική (100%) εξόφληση της συμβατικής αξίας της προμήθειας προς τον Προμηθευτή, θα

γίνει μετά την Οριστική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή του ∆ήμου, με
χρηματικές εντολές του ∆ήμου, μετά από την έκδοση των τιμολογίων πώλησης υλικών από τον
Προμηθευτή.
Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» θα βαρύνει τις πιστώσεις της
πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» (Σ. Α. Ε. 061/8, κωδ. Π∆Ε :
2012ΣΕ06180055, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».
Στόχος του Ε. Τ. Π. Α. είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την
τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών
ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των
περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης των βιομηχανικών περιφερειών που
παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της διασυνοριακής, διακρατικής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το Ε. Τ. Π. Α. υλοποιεί τις προτεραιότητες
της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της
δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης
ανάπτυξης.
ΑΡΘΡΟ 25ο : Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
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Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
25.1. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
Α. Την ημερομηνία έκδοσης.
Β. Τον εκδότη.
Γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
∆. Τον αριθμό της εγγύησης.
Ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
Ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
25.2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ, δηλαδή για ποσό
10.000,00 Ευρώ.
Β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της προηγουμένης
παραγράφου 26.1 και τα ακόλουθα:
Ι. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί δύο μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη).
Γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά
είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
(2) ο τίτλος της διακήρυξης
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ημερομηνία έκδοσής της
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του
προμηθευτή από την Υπηρεσία.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή ανάθεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης
της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά.
25.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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Γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της προηγουμένης
παραγράφου 26.1 και τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από
τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που, με βάση τη σύμβαση, η Επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους.
25.4. Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση καλής λειτουργίας ή
διατήρησης της προμήθειας. Η αξία της εγγύησης αυτής ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της ξεκινάει από την
ημερομηνία έγκρισης του πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής από το ∆ημοτικό Συμβούλιο
και διαρκεί ακριβώς όσο είναι ο συμβατικός χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, που έχει
δηλώσει ο προμηθευτής κατά την προσφορά του.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 26ο : Ενστάσεις - προσφυγές
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού
ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 15 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σε αυτόν κοινοποιούνται από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται,
μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή τους. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η Οικονομική
Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού.
Κατά της διακήρυξης και της πράξης κατακύρωσης, καθώς και κατά των λοιπών
εκτελεστών πράξεων, που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, μπορεί να
ασκηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η προσφυγή του άρθρου 4 του Ν.3886/2010, μέσα
σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης
πράξης ή παράλειψης. Για την άσκηση και την εκδίκαση της προσφυγής εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν.3886/2010, όπως ισχύουν. Η διαδικασία του διαγωνισμού σε περίπτωση
ασφαλιστικών μέτρων αναστέλλεται μέχρι την εκδίκασή τους.
ΑΡΘΡΟ 27ο : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση
Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση,
κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 της Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 28ο : Απόρριψη υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισμού, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 29ο : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε
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ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 33 και 35 της Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 30ο : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
1. Ο ∆ήμος μεριμνά για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης του ανοιχτού
διαγωνισμού και ειδικότερα:
α. Για την αποστολή προς δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης των ουσιωδών στοιχείων
της διακήρυξης) στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ημοσίων Συμβάσεων καθώς και για τη δημοσίευση
σε δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες και επιπλέον, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες
του νομού και σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
β. Για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό, καθώς και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Ξάνθης,
http://www.cityofxanthi.gr (για δεκαεπτά (17) ημέρες τουλάχιστον), όπως επίσης και στο
πρόγραμμα ‘‘∆ΙΑΥΓΕΙΑ’’, www.diavgeia.gov.gr.
γ. Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.).
δ. Να γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στις εφημερίδες το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά
τη σύναψη της σύμβασης.
2. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση
των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3548/07, όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 46 του Ν.3801/09.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να
αναρτήσει μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες σε κάθε δρόμο σύμφωνα με τον επικοινωνιακό
οδηγό ΕΣΠΑ
ΑΡΘΡΟ 31ο : Γλώσσα
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε
αυτό, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια manuals και
prospectus τα οποία γίνονται δεκτά και στην Αγγλική γλώσσα. Για ότι δεν αναφέρεται στην
παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.2286/95
και Υ.Α. 11389/1993).
ΑΡΘΡΟ 32ο : Προσκόμιση δείγματος από διαγωνιζόμενους - Επίδειξη
∆εν απαιτείται η προσκόμιση δείγματος για την συμμετοχή στο διαγωνισμό. Όμως, η
Αναθέτουσα Αρχή είναι δυνατόν να ζητήσει να δει δείγμα σε τόπο, όπου αυτό υπάρχει και
χρόνο, που θα καθοριστεί από τον διαγωνιζόμενο, εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη
αίτησή της, με κάλυψη των σχετικών εξόδων από την Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά την επίδειξη θα διαγνωστούν η τεχνολογία, τα τεχνικά στοιχεία, η λειτουργικότητα, η
αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η ποιότητα των υλικών του προσφερόμενου είδους, καθώς και η
ανταπόκρισή του, τόσο προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού, όσο και προς τα
τεχνικά στοιχεία των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 33ο : Άλλα στοιχεία
1. Η διενέργεια της προμήθειας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 290/30-10-2013 απόφαση
του ∆ημοτικού Συμβουλίου.
2. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δε γίνονται δεκτές.
3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ξάνθη, 7/4/2014
Ο ∆ήμαρχος
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Ξάνθης
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2. Επιλέγει ως τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 165/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-08-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη
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