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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Χαλκίδα   αριθμ. πρωτ. : 17461
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 290/2016

                                                               Από το Πρακτικό της 22ης/2016 Συνεδρίασης            
                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στην  Χαλκίδα,  σήμερα,  Τρίτη 24 Μαΐου 2016  και  ώρα  13.00 μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα επί  των οδών  Ληλαντίων και Μεγασθένους 34 του Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.

16812/19-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου,  που γνωστοποιήθηκε στα μέλη,  σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ορίστηκε  σύμφωνα  με  την  2132/2014  Απόφαση

Δημάρχου  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος,  Γεώργιος  Μπαντούνας,  τα  μέλη  της  Ο.Ε.  εκλέχθηκαν

σύμφωνα με την  207/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Γλυκερία Τσαλίκη.

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:     

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                          ΑΠΟΝΤΕΣ

     1. Mπαντούνας Γεώργιος     1. Γεωργαράς Παναγιώτης

2. Γεωργίου Σωτήριος     2. Αναγνωστάκης Κων/νος

     3. Μάζης Αναστάσιος          3. Μπάκας Ιωάννης

4. Γεωργαλάς Νικόλαος     4. Κόρδης Δήμος

     5. Γουρνής Βασίλειος

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών  διενέργειας διαγωνισμού

για την ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών  W.C.  για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών και

των  εκδηλώσεων  του  Δήμου  με  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού και  με  κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού 39.000,00 € με ΦΠΑ»
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Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το στη περίληψη θέμα περί «Έγκρισης τεχνικής περιγραφής –

συγγραφής υποχρεώσεων και καθορισμού των όρων διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού για την

ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών W.C. για τις ανάγκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών και

των εκδηλώσεων του Δήμου», και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής:

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρο

199 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 271 παρ. 1).

β) Τις τεχνικές περιγραφές, και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την ενοικίαση και τοποθέτηση

χημικών  W.C.  για τις ανάγκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εκδηλώσεων του Δήμου.

γ) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

δ)  Τις διατάξεις του Ν.3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης.

ε) Την αριθμ. 112/2016 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου περί έγκρισης της διενέργειας πρόχειρου

διαγωνισμού για την ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών  W.C. για τις  ανάγκες λειτουργίας

Λαϊκών Αγορών και των εκδηλώσεων του Δήμου με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού  και με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

στ)  Την  ανάρτηση  του  πρωτογενούς  αιτήματος  με  ΑΔΑΜ:  16REQ004332066  2016-05-05.

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για την εξυπηρέτηση

των πωλητών και αγοραστών, απαιτείται η ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών  W.C για τις

ανάγκες  λειτουργίας  των  λαϊκών  αγορών  και  των  εκδηλώσεων  του  Δήμου με  τα

χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην  υπό έγκριση τεχνική περιγραφή.

Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  ανέρχεται  στο  ποσό  των 39.000,00  €   (με  Φ.Π.Α.)  του

προϋπολογισμού των εξόδων του Οικον. Έτους 2016.

................................................................................................................................................................

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του

Προέδρου και έχοντας υπόψη:

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρο

199 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 271 παρ. 1).

β) Τις τεχνικές περιγραφές, και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την ενοικίαση και τοποθέτηση

χημικών  W.C για τις ανάγκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών και εκδηλώσεων του Δήμου.

γ) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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δ)  Τις διατάξεις του Ν.3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης.

ε) Την αριθμ. 112/2016 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου περί της διενέργειας δημοπρασίας για την

ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών  W.C. με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών και των εκδηλώσεων του

Δήμου.

στ) Την ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:  16REQ004332066 2016-05-05.

ζ) Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 39.000,00

€ (με Φ.Π.Α.) για την ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών  W.C  για τις ανάγκες λειτουργίας

Λαϊκών Αγορών και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Χαλκιδέων στο έτος

2016.

Β. Η  ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών  W.C θα γίνει μετά την διενέργεια πρόχειρου

διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).    

Γ. Διαθέτει  πίστωση ποσού 39.000,00   ευρώ με  ΦΠΑ σε βάρος του  Κ.Α 20.6236.0002

«ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών  W.C.  για τις ανάγκες λειτουργίας Λαϊκών Αγορών και

εκδηλώσεων του Δήμου» του προϋπολογισμού των εξόδων του Οικ. έτους 2016.

Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/06/2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:30

π.μ., ενώπιον   της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού  στο  δημοτικό  κατάστημα  στην  οδό

Ληλαντίων & Μεγασθένους (3ος  όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός  δεν διεξαχθεί την

προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο (μη προσέλευσή συμμετεχόντων κλπ) θα

επαναληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

ΑΡΘΡΟ 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά

στην αρμόδια Επιτροπή  του δήμου,  την   02/06/2016  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  10:30 π.μ. Σε

περίπτωση  αποστολής οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μια
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ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους, 2ος όροφος

(πρωτόκολλο).

ΑΡΘΡΟ 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το

αντικείμενο της μίσθωσης. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε

ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

ΑΡΘΡΟ 4. Οι υπό μίσθωση χημικές τουαλέτες  W.C πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ  5. Η κατακύρωση της μίσθωσης θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη

χαμηλότερη τιμή.  Προσφορά μπορεί να δοθεί και για ένα ή περισσότερα από τα ζητούμενα είδη

αλλά για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους. χωρίς να υπάρξει υπέρβασή του ενδεικτικού

προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ  6.  Οι  προμηθευτές  που  θα  συμμετάσχουν  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να

καταθέσουν:

α) Φορολογική ενημερότητα.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς-Δημοπρασίες.

γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι:

1. Έλαβαν γνώση των όρων της  διακήρυξης και  των τεχνικών προδιαγραφών και  αποδέχονται

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους

δραστηριότητας.

3.  Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη

ανάλογη κατάσταση.

δ) Πιστοποιητικό περί εγγραφής στο Επιμελητήριο.

ε) Καταστατικό για ΟΕ και ΕΕ και υπεύθυνη δήλωση περί μη τροποποίησης, όσο αφορά

τουλάχιστον την εκπροσώπηση, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας,  και ΦΕΚ προκειμένου

για ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και και υπεύθυνη δήλωση περί μη τροποποίησης, όσο αφορά τουλάχιστον

την εκπροσώπηση, αυτών από τον διαχειριστή της εταιρίας. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα

είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή  ευκρινή αντίγραφα και σε

περίπτωση εταιριών οι υπεύθυνες δηλώσεις θα γίνουν από τους νομίμους εκπροσώπους τους και θα

είναι πρωτότυπες.
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Ο μισθωτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με το

άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους  τους,  υποβάλλουν

βεβαίωση  εκπροσώπησης,  αρμοδίως  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του

εκπροσωπούμενου (πρωτότυπη).

             ΑΡΘΡΟ 7.  Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

στ.  Μέσα στον κυρίως φάκελο θα εμπεριέχονται εκτός των δικαιολογητικών συμμετοχής και δύο

ακόμα φάκελοι ,ένας με την  Τεχνική Προσφορά  -περιγραφη του εξοπλισμου   και ένας με την

Οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα.

ΑΡΘΡΟ  8. Η τοποθέτηση των  χημικών  W.C θα γίνεται καθ’ υπόδειξη  της Υπηρεσίας,

στον ενδεδειγμένο χώρο στην αρχή της ημέρας. Η διάρκεια του διαγωνισμού  ενοικίασης  θα είναι

ένα έτος με δυνατότητα παράτασης αυτού μέχρι και δύο μήνες  αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχουν

αδιάθετες ποσότητες. Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Μελέτη.

ΑΡΘΡΟ  9.  Η  πληρωμή  του  προμηθευτή  θα  γίνεται,  μετά  την  έκδοση  αντίστοιχων

εξοφλητικών τιμολογίων, μετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με  τις ισχύουσες διατάξεις

που διέπουν το λογιστικό των ΟΤΑ. 

        ΑΡΘΡΟ  10. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον

πίνακα ανακοινώσεων του δήμου μέχρι σε ημερήσια τοπική εφημερίδα  στην ιστοσελίδα του Δήμου

και  στο  πρόγραμμα  Διαύγεια καθώς  και  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων

Συμβάσεων.

       ΑΡΘΡΟ 11. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μισθωτή. Οι κρατήσεις προσαρμόζονται

ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία:

         ΑΡΘΡΟ 12.  Πληροφορίες και τεύχη αποστέλλονται ή παραδίδονται από το Δήμο Χαλκιδέων

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ταχ.  Δ/νση  :Δήμος  Χαλκιδέων,  Ληλαντίων  &  Μεγασθενους,  Τ.Κ.34100  Χαλκίδα   Εύβοιας

(Δημαρχείο).

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 22213-55178-179-173.
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Fax: 2221035002    e–Mail : antonios.koumaros@0932.syzefxis.gov.gr

anastasia.margariti@0932.syzefxis.gov.gr

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&  ΤΑ   ΜΕΛΗ

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ ΡΑΦ Ο

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                        ΓEΩΡΓIΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ 
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