Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:41/2013
Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Συνεδρίασης της

Αριθ. Απόφ:268/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 3η του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.34611/
3.12.2013 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του ότι πρόκειται για διεθνή
ανοικτό διαγωνισµό κατά τον οποίο οι διαγωνιστικές διαδικασίες, καθίστανται
ιδιαίτερα χρονοβόρες και επειδή η πράξη είναι συγχρηµατοδοτούµενη από το
ΕΣΠΑ ,πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Σάντα-Μακρή Αικ.
7) Μπραντζουκάκης Νίκος
8) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.41-2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για κατάρτιση όρων, διενέργειας
επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια
κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας , για το έργο
‘Κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων ∆.Λευκάδας , κατόπιν της
αρ.397/13 απόφασης ∆.Σ.
Εισηγητ : Στέλιος Ρόκκος-Πρόεδρος
Ο Εισηγητής αναφέρει:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Την αριθµ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Αρµόδια όργανα
ΟΤΑ Α΄ Βαθµού για προµήθειες που διενεργούνται µε απευθείας ανάθεση,
διαγωνισµό και µε διαπραγµάτευση.
5. Την αριθµ. 5/2012 απόφαση ∆.Σ. Λευκάδας «Κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης
απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας».
6. Την αριθµ. 1267/02-08-2012 απόφαση Περ. Ιονίων Νήσων «Ένταξη της πράξης
κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας µε κωδ. MIS
379456 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘’∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι
Νήσοι’’.
7. Την µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
8. Την αριθµ. 313/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
ανοικτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια κοντέινερς και
οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας.
9. Την υπ’ αριθµ. 215/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού διεθνούς
δηµόσιου διαγωνισµού.
10. Την υπ’ αριθµ. 221/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
καθορίστηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανοικτού διεθνούς δηµόσιου
διαγωνισµού.
11. Την αριθµ. πρωτ. 29772/16-10-2013 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς
διαγωνισµού για την προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου
Λευκάδας.
12. Την υπ’ αριθµ. 267/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκαν τα από 28-11-2013 και 02-12-2013 πρακτικά των Επιτροπών ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οποία ο ανοικτός διεθνής
διαγωνισµός για την προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 29772/16-10-2013 διακήρυξη, απέβη άγονος και προτείνεται η
επανάληψή του µε τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές.
13. Την υπ’ αριθµ. 397/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την
προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς, προϋπολογισµού 801.345,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της
αρχικής διακήρυξης και της τεχνικής µελέτης.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση διενέργειας ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισµού για την
προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας, προϋπολογισµού
801.345,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της αριθµ. πρωτ. 29772/16-10-2013 αρχικής διακήρυξης και
της τεχνικής µελέτης. Ο επαναληπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 16-01-2014,
ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία
αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης καθώς και στον Ελληνικό Τύπο. Η συντετµηµένη ηµεροµηνία οφείλεται
στο γεγονός ότι η διακήρυξη θα καταρτιστεί και θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα
και η αναθέτουσα αρχή θα παρέχει, µε ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της διακήρυξης, ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή
υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού».
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10

-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Τη διενέργεια ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια
κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας, προϋπολογισµού 801.345,00
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της αριθµ. πρωτ. 29772/16-10-2013 αρχικής διακήρυξης και της
τεχνικής µελέτης. Ο επαναληπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 16-01-2014,
ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία
αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης καθώς και στον Ελληνικό Τύπο. Η συντετµηµένη ηµεροµηνία οφείλεται
στο γεγονός ότι η διακήρυξη θα καταρτιστεί και θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα
και η αναθέτουσα αρχή θα παρέχει, µε ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της διακήρυξης, ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή
υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 268/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

