Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:14/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:99/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 24 του
μήνα Μαίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.13806/19.5.2011 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.14-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια υλικών
ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2011.
Εισηγητής: κ.Αθανίτης ΑντώνηςΥπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή , ότι σύμφωνα με:
«1. Τις διατάξεις της αριθ. 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ
185/Β).
2. Τις διατάξεις του N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
6. Την αριθ. Π1/3305/10 απόφ. Υφυπ. Οικονομ. Ανταγωνιστικ. & Ναυτιλίας περί
σύναψης εκτέλεσης & διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών κατ΄εφαρμογή
των δ/ξεων του άρθρ. 2 του Ν. 2286/95.

7. Την αριθ. Π1/3306/10 απόφαση Υφυπ. Οικον. Ανταγων. & Ναυτιλίας περί
εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π.
8. Την αριθ. 73124/εγκ.48/30-12-2008 ΥΠΕΣΔΔΑ περί αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ για
προμήθειες.
9. Το άρθρο 4 του Ν. 3548/07 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.
3801/09 περί πληρωμής δαπάνης δημοσίευσης.
10. Την ανάγκη προμήθειας υλικών ύδρευσης για το έτος 2011.
11. Την αριθ. 4/2011 μελέτη της Τεχικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.
12. Την αρ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές
διαγωνισμού και παραλαβής των προμηθειών του Δήμου για το έτος 2011,
εισηγούμαι στην Επιτροπή την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
προμήθεια υλικών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2011».
Kατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- τη παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης για το Δήμο Λευκάδας,
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ανέρχεται στα
73.787,33 ευρώ.
Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:
Άρθρο 1ο
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιέχονται στην αριθ. 4/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και οι οποίες
εγκρίθηκαν με απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Άρθρο 2ο
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δημαρχείου Λευκάδας
(Διοικητήριο-Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη) στις 03 Ιουνίου 2011, ημέρα
Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο
Δημοτικό Κατάστημα Λευκάδας μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των
προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα
αποσταλούν στον Δήμο, με απόδειξη, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 3ο
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8
του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 4ο
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή,
έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή
αποκλεισμού :
α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου

Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας , η
οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το απασχολούμενο προσωπικό .
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ’
αυτό.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της
διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι :
- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους
αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των
ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 60 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή
ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους
δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της
επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς
του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
ζ. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαγωνιζόμενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια όλων των
ειδών.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των
ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων υλικών.

Άρθρο 5ο
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στη μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 6ο
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό
ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το
περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος
2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 7Ο
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού, σε
δυο (2) αντίτυπα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα
από τα δυο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα
γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιγράφου σε
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει απαραίτητα την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τις
ενδείξεις:
α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ : Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ & ΥΠ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ
γ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ………/…/2011

δ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για το Δήμο
Λευκάδας.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις παρακάτω
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους με ποινή αποκλεισμού :
Α) Φάκελο που θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, την εγγύηση
συμμετοχής, υπεύθυνες δηλώσεις κ.τλ.
Β) Φάκελο με την ένδειξη “TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα περιλαμβάνει τα
τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των ειδών που αναφέρονται
στην αριθ. 4/2011 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Γ) Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον οποίο θα
περιλαμβάνεται :
1. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα σε
ευρώ ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς
ΦΠΑ.
2. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση
για παράδοση των ειδών ελεύθερων, σε χώρο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή
τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών
υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία , θα πρέπει να είναι
νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι
συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση.
Άρθρο 8Ο
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο
που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Δήμου.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς
ΦΠΑ.
Άρθρο 9Ο
Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών δεν γίνονται
δεκτές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 10Ο
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60
ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
Άρθρο 11Ο
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή
για τα προσφερόμενα είδη. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή,
διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
Άρθρο 12Ο
Τα είδη θα παραδοθούν εντός προθεσμίας 15 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.

Ο αριθμός των τεμαχίων μπορεί να αυξομειωθεί με ανάλογη αυξομείωση του
προϋπολογισμού.
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια
επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.
Άρθρο 13Ο
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. ε του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης.
Άρθρο 14Ο
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική
παραλαβή, την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το
νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Δήμου, από τον οποίο θα
ενταλματοποιηθεί.
Άρθρο 15ο
Ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό
οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως γι’ αυτόν.
Άρθρο 16ο
Τον μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης καθώς και όλες οι
νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 17ο
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του Ν. 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93,
όπως ισχύουν.
Άρθρο 18
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μια εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα,
θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λευκάδας.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/09)
Την παρούσα θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου Λευκάδας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί τεχνικών θεμάτων της διακήρυξης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λευκάδας, τηλ. 2645360518.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:99 /2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

