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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 39252
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 511/2015
Από το Πρακτικό της 43ης/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στην Χαλκίδα, σήμερα την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.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.
38467/27-08-2015 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,
Τσαλίκη Γλυκερία.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Mπαντούνας Γεώργιος

1. Γεωργαράς Παναγιώτης

2. Γεωργίου Σωτήριος

2. Μάζης Αναστάσιος

3. Γεωργαλάς Νικόλαος

3. Μπάκας Ιωάννης

4. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος
5. Γουρνής Βασίλειος
6. Πρατσόλης Αναστάσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

«Καθορισμός

των

όρων

διακήρυξης

και

έγκριση

τεχνικών

προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 40.000,00
Ευρώ με ΦΠΑ.»
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Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος στην περίληψη θέμα περί «Καθορισμού των όρων
διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού
για

την

προμήθεια

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

του

Δήμου

Χαλκιδέων

προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα
του άρθρου 209 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 157 του Ν. 4281/2014.
4. Τις προδιαγραφές της μελέτης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
5. Την υπ΄ αριθμ 285/2015 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προμήθειας.
6. Την υπ αριθμ. 578/2014 Α.Ο.Ε. και την 242/2014 Α.Δ.Σ. Για τον καθορισμό των μελών των
επιτροπών.
7. Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
8. Την Απόφαση

ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 ''Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης'' (ΕΚΠΟΤΑ).
9. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 60.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.
Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για την κάλυψη των
αναγκών του κυνοκομείου και για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς εντός διοικητικών ορίων,
απαιτείται η προμήθεια ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ
με ΦΠΑ.
................................................................................................................................................................
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα
του άρθρου 209 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 157 του Ν. 4281/2014.
4. Τις προδιαγραφές της μελέτης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
5. Την υπ αριθμ 285/2015 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την έγκριση διενέργειας της προμήθειας.
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6. Την υπ αριθμ. 578/2014 Α.Ο.Ε. και την 242/2014 Α.Δ.Σ. Για τον καθορισμό των μελών των
επιτροπών.
7. Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
8. Την Απόφαση

ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 ''Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης'' (ΕΚΠΟΤΑ).
9. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 60.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.
10. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη Μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό ποσού 40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια των ζωοτροφών.
Β. Η διενέργεια του Πρόχειρου διαγωνισμού θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 19.759,73 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35.6699.0017 με τίτλο
«Προμήθεια ζωοτροφών Κυνοκομείου» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015. Το υπόλοιπο
ποσό ήτοι 20.240,27 ευρώ

θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα από τον προϋπολογισμό του 2016

και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεσή της Σύμβασης.
Δ. Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στην τοπική ημερήσια εφημερίδα «Ευβοϊκό
Τύπο».
Ε. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/09/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, ενώπιον της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους
(5ος όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και
ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο
γραφείο του δήμου, την

14/09/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Σε περίπτωση

αποστολής οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία και να πρωτοκολληθούν μια
εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών στην οδό
Ληλαντίων & Μεγασθένους ,3ος όροφος τηλ. 2221355172-179) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3

ΑΔΑ: ΩΜΟ0ΩΗΑ-6ΘΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15REQ003011744 2015-09-02

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο των περιγραφόμενων προμηθειών. Αυτό αποδεικνύεται
με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό
ή εμπορικό μητρώο.
4. Οι εκτελούμενες προμήθειες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
μελέτη και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Η κατακύρωση στον ανάδοχο θα γίνει με την μέθοδο της χαμηλότερης τιμής, και εφόσον κριθεί
από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές
6. Όσον αφορά την προμήθεια ζωοτροφών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για το σύνολο των ειδών της μελέτης.
Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.
7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν:
α) Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος προσώπου (φυσικού ή νομικού)
β) Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για συμμετοχή σε δημοπρασίες του
συμμετέχοντος προσώπου (φυσικού ή νομικού).
γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι:
-Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
-Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
δ) Πιστοποιητικό περί εγγραφής στο Επιμελητήριο
ε) Σε περίπτωση εταιριών καταστατικό η ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση
της εταιρίας καθώς και υπεύθυνη δήλωση (αρμοδίως επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής)
του νόμιμου εκπροσώπου ότι τα ανωτέρω έγγραφα δεν έχουν τροποποιηθεί.
Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα- δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή
αντίγραφα σύμφωνα με τον νόμο 4250/2014, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου οι
υπεύθυνες δηλώσεις θα γίνουν από τους νομίμους εκπροσώπους τους και θα είναι επικυρωμένες
για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
8. Εφόσον οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εκπροσωπούνται, πρέπει να υποβάλλουν πρωτότυπη
βεβαίωση

εκπροσώπησης,

αρμοδίως

θεωρημένη

για

το

γνήσιο

της

υπογραφής

του

εκπροσωπούμενου, όπως επίσης και οι υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται θα πρέπει να είναι
θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.
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9. Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται εκτός από τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
φάκελος με την οικονομική τους προσφορά
10. Η προμήθεια των ζωοτροφών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και
με τον τρόπο που αναφέρεται στην μελέτη.
11. Ο συμμετέχων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 2% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. Οι ανάδοχοι
στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούνται εντός 15 ημερών να προσέλθουν στο Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Χαλκιδέων για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις.
12. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών
τιμολογίων, μετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση
του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
13. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, η οποία θα αναρτηθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού
στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, περίληψη της οποίας θα
αποσταλεί στα επιμελητήρια και δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα καθώς και στον
πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.
14. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓEΩΡΓIΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ
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