Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:6/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:32/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 9 του
μήνα Mαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.5671/25.2.2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Ζουριδάκης Ευτύχιος
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Νικόλαος Πεντεσπίτης
5]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Γαβρίλης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αραβανής Ανδρέας
2.Mπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ εκτός της Η.Δ. της αριθ.6-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών και τη κατάρτιση των όρων διακύρηξης πρόχειρου
διαγωνισμού για τη εκτέλεση εργασίας: «Εργασίες αναδιευθέτησης
απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας προϋπολογισμού 73.800€».
Εισηγητής: Θωμάς Κατωπόδης,
Πρ/νος Τ.Υ.Δ.Λ.
Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Το άρθρο 72 παρ.ε του Ν.3852/2010
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Ο.Τ.Α.».
δ)Την αριθ.35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που
δημοσιεύτηκε στο αριθ.1291(ΦΕΚ)/11.8.2010
γ) Την αριθ. 32/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Eισηγείται

την

προκήρυξη

πρόχειρου

μειοδοτικού

διαγωνισμού

με

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό

έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αναδιευθέτησης απορριμμάτων
Δήμου Λευκάδας» είναι προϋπολογισμού 73.800,00€ (με Φ.Π.Α 23%) και θα
διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/03/ 2011, ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της
αρμόδιας

επιτροπής

στο

δημοτικό

κατάστημα,

που

βρίσκεται

στην

οδό

Άγγ.Σικελιανού & Σβορώνου με ώρα έναρξης 9.00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών 10.00 πμ.
ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η παροχή της υπηρεσίας διέπονται από τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» του Ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 72 παρ.ε
του Ν.3852/2010
ΑΡΘΡΟ 3 Τεύχη δημοπράτησης.
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της
παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το τιμολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός,
γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,
δ) η τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός.
Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αναδιευθέτησης απορριμμάτων
Δήμου Λευκάδας»

προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 73.800,00€ (με Φ.Π.Α.). Η

σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου μας και τον
Κ.Α…………………….. με πίστωση για το έτος 2011 …………..€
ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Ο χρόνος παράδοσης εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ένα(1) χρόνο από
τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.
ΑΡΘΡΟ 6 Εγγυήσεις
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο(2%)
τοις εκατό επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. και
δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το

Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η εγγύηση
συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο
ποσό των 1.200,00 ευρώ.
Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει
εγγύηση

καλής

εκτελέσεως,

η

οποία

ορίζεται

σε

ποσοστό

5%

επί

του

προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη
έκπτωση και ο Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 7 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και
της μελέτης ,από τα γραφεία του Δήμου μας τηλ.26453-60528 όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα
«ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ».
ΑΡΘΡΟ 8 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή προσφορών .
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό που ασχολούνται με
τις παραπάνω εργασίες. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο
διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται
όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο
αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς
του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της
αντίστοιχης μελέτης.
Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων:
Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά
θα υπάρχουν:
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του διαγωνιζόμενου σ’ αυτό.
δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση

προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως
εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της
εταιρίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία με βάση την αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1-3-2005).
ε) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων τους και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών
αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς
ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς
του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.
Επίσης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος
μόνο της ποσότητας της παροχής υπηρεσίας κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι Ανώνυμες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους
Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες
Περιορισμένης

Ευθύνης

και

οι

Ομόρρυθμες

και

Ετερόρρυθμες

Εταιρείες

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Δεκτές επίσης γίνονται οι προσφορές οι οποίες έχουν σταλεί ταχυδρομικά και
εφόσον έχουν παραληφθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου μας την προηγούμενη
ημέρα του Διαγωνισμού δηλαδή στις 15 -03-2011

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Στον

εσωτερικό

φάκελο

θα

τοποθετείται

η

οικονομική

προσφορά

διαγωνιζόμενου το δε προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, αναγράφεται ολογράφως
και αριθμητικά.
Ο πάροχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του
διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού, και τις τυχόν κρατήσεις που προβλέπονται
από την σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 9 Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού, που
συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το
άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.
Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της
προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της
δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν
επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του
διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς.
Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της
παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για
οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας
του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα
λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η
συνεδρίαση, αρχίζει από τη Επιτροπή του διαγωνισμού η αποσφράγιση των
εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό
τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να
εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των
παρισταμένων.
Ο

εσωτερικός

φάκελος

που

έχει

την

κύρια

προσφορά

παραμένει

σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού
φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι
παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση
συνεχίζεται μυστική.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που
αποκλείονται.
Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα
όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους.
Ο μειοδότης μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού,
καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήμου, σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5)
ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της

σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν
οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που
πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του δήμου.
ΑΡΘΡΟ 10 Ανακήρυξη μειοδότη.
Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές της μελέτης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν
την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
Δεν

παρέχεται

η

δυνατότητα

κατακύρωσης

του

διαγωνισμού

σε

διαφορετικούς παρόχους.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται
αποδεκτές.
ΑΡΘΡΟ 11 Ενστάσεις.
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθενται στην Επιτροπή
του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα
διαβιβάζεται στην Επιτροπή του διαγωνισμού. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με
τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, αποστέλλονται για τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 12 Λοιπές εγγυήσεις.
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα
προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τη μελέτη.
Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου.
ΑΡΘΡΟ 13
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά
έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού και τα έξοδα του
συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του
κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.

Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις
για το Δημόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του
Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010 και του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος.
ΑΡΘΡΟ 14
Επίσης προτείνεται η συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της ως
άνω δημοπρασίας αποτελούμενη από τους: 1)Ανδρέα

Αραβανή

-Δημοτικό

Σύμβουλο, 2)Δημήτριο Βραχνούλα-Πολιτικό Μηχανικό, Υπάλληλο της Τ.Υ.Δ.Λ. και
3)Θέκλη Βλάχου- Πολιτικό Μηχανικό, Υπάλληλο της Τ.Υ.Δ.Λ.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να εγκριθούν οι
τεχνικές προδιαγραφές και τη κατάρτιση των όρων διακύρηξης πρόχειρου
διαγωνισμού για τη εκτέλεση εργασίας: «Εργασίες αναδιευθέτησης απορριμμάτων
Δήμου Λευκάδας προϋπολογισμού 73.800€» καθώς και η συγκρότηση της
παραπάνω

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της ως άνω δημοπρασίας

αποτελούμενη από τους: 1)Ανδρέα Αραβανή -Δημοτικό Σύμβουλο,

2)Δημήτριο

Βραχνούλα-Πολιτικό Μηχανικό, Υπάλληλο της Τ.Υ.Δ.Λ. 3)Θέκλη Βλάχου- Πολιτικό
Μηχανικό, Υπάλληλο της Τ.Υ.Δ.Λ.
Κατόπιν εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τη κατάρτιση των όρων διακύρηξης
πρόχειρου διαγωνισμού για τη εκτέλεση εργασίας: «Εργασίες αναδιευθέτησης
απορριμμάτων

Δήμου

Λευκάδας

προϋπολογισμού

73.800€»

καθώς

και

η

συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της ως άνω
δημοπρασίας αποτελούμενη από τους: 1)Ανδρέα Αραβανή -Δημοτικό Σύμβουλο,
2)Δημήτριο Βραχνούλα-Πολιτικό Μηχανικό,

Υπάλληλο της Τ.Υ.Δ.Λ. 3)Θέκλη

Βλάχου- Πολιτικό Μηχανικό, Υπάλληλο της Τ.Υ.Δ.Λ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:32/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

