Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:21/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:141/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 17η του μήνα
Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.19874/12.7.2013 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Πεντεσπίτης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νικ.
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.21-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικού της Επιτροπής
αξιολόγησης περί επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου για τη δημιουργία βίντεο, πολύπτυχων εντύπων και θεματικών
αφισών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Εισηγ:Κωνσταντίνα Γεωργάκη-υπάλληλος Δήμου
Η Eσηγήτρια αναφέρει:
“Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων
καιΚοινοτήτων».
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 Διοίκησης-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 αριθ.38/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίσθηκαν οι
επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των
προμηθειών που υπάγονται στον ΕΚΠΟΤΑ.
6. Την αριθμ. 136/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού την ανάδειξη
αναδόχου για τη δημιουργία και παραγωγή βίντεο, πολύπτυχων εντύπων και
θεματικών αφισών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
7. Την αριθμ. 19030/03-07-2013 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
8. Το από 17-07-2013 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
9. Το από 17-07-2013 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.
10. Την από 17-07-2013 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής .
Εισηγούμαστε
Α) Την έγκριση του από 17-07-2013 πρακτικού (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης)
με το οποίο η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού
γνωμοδοτεί περί επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου για τη δημιουργία και παραγωγή βίντεο, πολύπτυχων εντύπων και
θεματικών αφισών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της, με μόνη
τροποποίηση του άρθρου 3-Τεχνικές προδιαγραφές του έργου, στοιχείου (Δ) και
ειδικότερα του σημείου όπου δίνονται οι διαστάσεις του πολύπτυχου εντύπου,
παραλείπεται όμως ο αριθμός των θεμάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με
την 136/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την από 28-06-2013 μελέτη
του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου
Λευκάδας.
Β) Την τροποποίηση του άρθρου 3-Τεχνικές προδιαγραφές του έργου, στοιχείου (Δ),
σύμφωνα με την από 17-07-2013 επικαιροποιημένη μελέτη του Αυτοτελούς
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως εξής:
Δ) ΠΟΛΥΠΤΥΧΑ ΕΝΤΥΠΑ (καρτποστάλ σε φυσαρμόνικα)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8Χ11 εκ.κλεισμένο, οκτώ (8) θεμάτων
ΧΑΡΤΙ: 300 γρ. ιλουστρασιόν με βερνίκι μηχανής
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: έγχρωμο έμπροσθεν μέρος ασπρόμαυρο όπισθεν
ΔΙΠΛΩΜΑ: φυσαρμόνικα
ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά-Αγγλικά (στο ίδιο πολύπτυχο)
ΤΕΜΑΧΙΑ: 10.000
Το φωτογραφικό υλικό υψηλής ανάλυσης είναι υποχρέωση του αναδόχου. Τα
θέματα θα επιλεχθούν από τον κύριο του έργου.
Γ) Την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη
δημιουργία και παραγωγή βίντεο, πολύπτυχων εντύπων και θεματικών αφισών με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στις 29 Ιουλίου
2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.”
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό
της Επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση .
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

αποφασίζει

Α) Εγκρίνει το από 17-07-2013 πρακτικό (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης) με το οποίο η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού γνωμοδοτεί περί
επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη
δημιουργία και παραγωγή βίντεο, πολύπτυχων εντύπων και θεματικών αφισών με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τους λόγους
που αναφέρονται στο σκεπτικό της, με μόνη τροποποίηση του άρθρου 3-Τεχνικές
προδιαγραφές του έργου, στοιχείου (Δ) και ειδικότερα του σημείου όπου δίνονται οι
διαστάσεις του πολύπτυχου εντύπου, παραλείπεται όμως ο αριθμός των θεμάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την
136/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την από 28-06-2013 μελέτη του
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου
Λευκάδας.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3-Τεχνικές προδιαγραφές του έργου,
στοιχείου (Δ), σύμφωνα με την από 17-07-2013 επικαιροποιημένη μελέτη του
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως εξής:
Δ) ΠΟΛΥΠΤΥΧΑ ΕΝΤΥΠΑ (καρτποστάλ σε φυσαρμόνικα)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8Χ11 εκ.κλεισμένο, οκτώ (8) θεμάτων
ΧΑΡΤΙ: 300 γρ. ιλουστρασιόν με βερνίκι μηχανής
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: έγχρωμο έμπροσθεν μέρος ασπρόμαυρο όπισθεν
ΔΙΠΛΩΜΑ: φυσαρμόνικα
ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά-Αγγλικά (στο ίδιο πολύπτυχο)
ΤΕΜΑΧΙΑ: 10.000
Το φωτογραφικό υλικό υψηλής ανάλυσης είναι υποχρέωση του αναδόχου. Τα
θέματα θα επιλεχθούν από τον κύριο του έργου.
Γ) Εγκρίνει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
για τη δημιουργία και παραγωγή βίντεο, πολύπτυχων εντύπων και θεματικών αφισών
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στις 29
Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 141/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

