Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:19/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:162/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 6η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.20179/06.07.2011 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής κ.Σταµατέλου, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.19-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για κατάρτιση όρων διαγωνισµού
και ορισµό Επιτροπής διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου παροχής
υπηρεσίας µε τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ , προϋπολογισµού 369.528,90€ µε Φ.Π.Α
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι,
1. « Με την αριθ. 159/9-05-2011 απόφαση του ∆ηµ. Συµβ. Λευκάδας
αποφασίστηκε η πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου µετά από ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό
για την παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του ∆ήµου Λευκάδας.
Αποφασίστηκε να ενταχθεί στο Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου η παροχή
Υπηρεσίας µε τον τίτλο του θέµατος.
2. Με την αριθ. 160/9-05-2011 απόφαση του ∆ηµ. Συµβ. Λευκάδας
αποφασίστηκε η αναµόρφωση του προϋπολογισµού και η τροποποίηση του
Τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου και συγκεκριµένα από τον Κ.Α.
40/7326.001 ΣΑΤΑ 2011 να ληφθεί το ποσό των 60.000,00 € για την
ανωτέρω Υπηρεσία.
3. Η πρόσληψη του Συµβούλου θα γίνει µε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό σύµφωνα
µε το Π.∆. 60/2007, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, του Π.∆/τος 118/2007 και τις
διατάξεις του νέου Κ∆Κ (Ν. 3463/2006) και του Ενιαίου Κανονισµού
Προµηθειών των ΟΤΑ.

Στη συνέχεια ο εισηγητής και Πρόεδρος της επιτροπής ,εισηγήθηκε την
προκήρυξη ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία µε σκοπό την
επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» , την κατάρτιση
των όρων του διαγωνισµού και τον ορισµό Επιτροπής ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 µετά από διαλογική συζήτηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
µε 2 ψήφους κατά των κ.Μπραντζουκάκη Νικολάου και κ.Μαργέλη Γεώργιου (διότι
θεωρούν ότι το ποσό της αµοιβής είναι πάρα πολύ µεγάλο δεδοµένης της
οικονοµικής κρίσης και µπορούν οι υπάλληλοι του ∆ήµου µας να ανταποκριθούν στο
έργο αυτό ) και 5 υπέρ, εγκρίνει την προκήρυξη ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε ανοικτή
διαδικασία µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ προϋπολογισµού 369.528,90€ µε Φ.Π.Α» και καταρτίζει τους όρους
του διαγωνισµού ως εξής:
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 60/2007
(Φ.Ε.Κ. Α’ 64) «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» και το Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 150)
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)»
Κύριος του Έργου είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
Γ Αντικείµενο του Έργου του Συµβούλου:
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Σύµβουλος οργανώνονται στις ακόλουθες ενότητες:
1)
Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών σε θέµατα Οργάνωσης του
∆ήµου Λευκάδας, όπως ενδεικτικά:
1.1 Προσαρµογή του ∆ήµου στο Πρόγραµµα Καλλικράτης.
1.2 Έλεγχο, αναθεώρηση, επανεγκατάσταση του Συστήµατος
∆ιαχειριστικής Επάρκειας του ∆ήµου.
2)
Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών σε θέµατα εκσυγχρονισµού
των κοινωνικών υποδοµών του ∆ήµου Λευκάδας, όπως
ενδεικτικά:
2.1 Οργάνωση,
συντονισµός,
σχεδιασµός
υλοποίησης
εξειδικευµένων διαγωνισµών, µελετών και έργων.
2.2 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου µε ∆ηµόσιους
Πόρους, µεθόδους Σ.∆.Ι.Τ., Πρωτοβουλία Jessica, κλπ.
2.3 Αξιοποίηση των πόρων των χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων
(ΕΣΠΑ κλπ).
2.4 Υπηρεσίες υποστήριξης στην οργάνωση, διαχείριση και
επικαιροποίηση πολεοδοµικών µελετών.
∆ιάρκεια και Προϋπολογισµός του Έργου:
Η διάρκεια περαίωσης του αντικειµένου του Έργου ορίζεται στα τρία (3) έτη από την
υπογραφή της Σύµβασης.

Ο εγκεκριµένος Προϋπολογισµός για τις υπηρεσίες του Συµβούλου ανέρχεται στο
ποσό των τριακόσιων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (300.430,00 €), µη
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
∆ικαίωµα Συµµετοχής:
Στον ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε
σύµπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, εξειδικευµένα στην παροχή υπηρεσιών µε αντικείµενο συναφές µε αυτό
της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό:
Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού
προϋπολογισµού (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες
τετρακόσια εβδοµήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (18.476,45 €).
Παραλαβή Τευχών ∆ηµοπράτησης:
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης
∆ιαγωνισµού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (από 10:00 π.µ. έως 14:00
µ.µ.) µε σχετική αίτηση τους στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας, έως την …./…/2011 (έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών).
Τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού είναι τα εξής:
α. Τεύχος Α’ Αναλυτική Προκήρυξη
β. Τεύχος Β’ Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ. Τεύχος Γ’ Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές
δ. Τεύχος ∆’ Τιµολόγιο Μελέτης Υπηρεσίας
ε. Τεύχος Ε’ Προϋπολογισµός Μελέτης Υπηρεσίας
Τόπος – Χρόνος Υποβολής Προσφορών:
Ο ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν τις Προσφορές στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου
Λευκάδας την 26/09/2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00.
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού να αποτελείται από τα παρακάτω τρία µέλη :
Πρόεδρος : ∆ηµήτριος Βραχνούλας Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄Βαθµό
Μέλη
:Αµαλία Φραγκούλη ΠΕ Πληροφορικής µε Α Βαθµό
Σπυρίδων ∆ελαπόρτας ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε Α
Βαθµό
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:162 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

