Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:12/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:117/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 9η του
μήνα Μαίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 11079/4.5.2012
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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
για την προμήθεια στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής
Αστυνομίας.
Εισηγ: κ. Αντώνης Αθανίτης-υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανάφερε τα εξής:

« Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».
4. Την αριθμ. 2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Εφαρμογή διατάξεων
Ν. 3463/2006».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων».
8. Το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267/31-12-2011).
9. Τις αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) και αριθμ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ
1789 Β/12-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) αποφάσεις υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
10.Την αρ. 21437/05.05.2011 απόφ. ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. σχετικά με την αναπροσαρμογή
ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων
των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
11. Την αριθ. Π1/181/01-02-2012 εγκ. Υπ. Ανάπτ. Ανταγ. & Ναυτιλίας περί εξαίρεσης
προμηθειών από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. έτους 2012.
12. Την αριθμ. 55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/29-11-2005) Απόφ. Υφυπ. Εσωτερ.
Δημόσιας Δ/σης & Αποκέντρωσης καθορισμού της στολής του ειδικού ένστολου
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
13. Την αρ. 15945/06 (ΦΕΚ 426 Β /7-4-2006) περί συμπλήρωσης της υπ΄αριθμ.
55572/2005 απόφασης καθορισμού της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού
της Δημοτικής Αστυνομίας.
14. Το αριθμ. ΕΣ. 405/09-04-2012 υπηρεσιακό σημείωμα της Δημοτικής Αστυνομίας
περί της ανάγκης προμήθειας στολών για τις ανάγκες του ειδικού ένστολου
προσωπικού της.
15.Την αριθμ. 12/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.
16. Την αριθμ. Α-182/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
17. Την αριθμ. 94/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 50-6063 του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012.
Εισηγούμαι την προκήρυξη,
πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδας, όπως αυτές αναφέρονται στην αριθμ.
12/2012 μελέτη που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις αριθμ.
55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/Β/2005) και 15945/28-03-2006 (ΦΕΚ 426/Β/7-4-2006)

Κ.Υ.Α.».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 12/2012
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την
τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τη
συγγραφή υποχρεώσεων, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
20.324,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι σύνολο 24.999,26 ευρώ. Το ποσό είναι
αρκετά μεγάλο και προτείνει να διερευνηθεί, εάν είναι εφικτό, να μειωθεί το κόστος
της προμήθειας και να αναβληθεί η λήψη απόφασης , με σκοπό να επανέλθει το
θέμα με οικονομικότερες προτάσεις.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

ομόφωνα αποφασίζει
Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος, για επόμενη συνεδρίαση, ώστε να διερευνηθεί
η δυνατότητα μικρότερου οικονομικού κόστους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 117/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

