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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
η
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση 32 της 10-12-2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 32η Συνεδρίαση της 10-12-2013 της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 244/2013
Περίληψη:
α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης, β) έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών, γ) έγκριση όρων διακήρυξης για το Πρόχειρο διαγωνισµό για
την προµήθεια «Προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης»

Στη Νέα Σµύρνη σήµερα την 10-12-2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος
όροφος, αποτελούµενη από τους:
1.
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ-∆ΗΜΑΡΧΟ
2.
∆ΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ
3.
ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4
ΓΙΑΤΖΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6.
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν µε την υπ. αρ. πρωτ.63324/6.12.2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Τα
Τακτικά Μέλη κ. κ.Κουτελάκης Γεώργιος, Τσιάπης Παναγιώτης και Ματής Αλέξιος απουσίαζαν
λόγω κωλύµατος, αν και νόµιµα κλήθηκαν .
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία µε τα πιο πάνω µέλη, προέβη στην συζήτηση επί
του 3ου έκτακτου θέµατος εκτός της ηµερήσιας διάταξης .
«Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώµα να πάρει απόφαση για την:
α) έγκριση δαπάνης & τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ που θα βαρύνει τον Κ.Α.
10.6643.0001 του ∆ήµου που έχει προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισµό οικονοµικού
έτους 2014.
β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
γ) έγκριση όρων διακήρυξης σύµφωνα µε τον αρ. µελέτης 108 /2013.».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-∆ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη της :α) την υπ’αριθµ. 108/2013
συνηµµένη µελέτη της Τ.Υ. του ∆ήµου µας β) τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το
συνηµµένο σχέδιο όρων διακήρυξης της αναφερόµενης στο θέµα προµήθειας, µετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει οµόφωνα :
α) Το έκτακτο και επείγον του θέµατος και τη συζήτησή του ως θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης µε αυξ. αρ. 1γ
β) Τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού
για «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης», µε Αρ.Μελ:. 108/2013, προϋπολογισµού
34.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, οι οποίοι έχουν ως εξής:
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Νέας Σµύρνης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια
πετρελαίου
θέρµανσης
,
ενδεικτικού
προϋπολογισµού
34.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις _____________________ του 2013, ηµέρα
____________ και ώρα ________,.
από τη Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό
97/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε σφραγισµένες γραπτές προσφορές
σύµφωνα µε το άρθρο 11 για το χρόνο και τον τρόπο υποβολής προσφορών και µε το
άρθρο 12 παρ. 1Α του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Απόφ. 11389/93).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις – Στοιχεία σύµβασης
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) και της
Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί «Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή είναι:
α)
Η παρούσα ∆ιακήρυξη
β)
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ)
Το Τιµολόγιο Προσφοράς και
δ)
Ο Προϋπολογισµός
Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη µελέτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας
του ∆ήµου Νέας Σµύρνης. (Υποχρεωτικά σε έντυπο της Υπηρεσίας)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός της προµήθειας
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 34.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον
Κ.Α.10.6643.0001
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του ∆ήµου κατά 4.000,00€, τον
Κ.Α.15.6643.0001 του ΝΠ∆∆ «Εθνική Στέγη» προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2014 κατά 10.000,00€ , Κ.Α.15.6643.0001 του ΝΠ∆∆ «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης» προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 κατά
20.000,00€ .
ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος παράδοσης της προµήθειας
Η παράδοση της προµήθειας γίνεται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες των
υπηρεσιών και έχει διάρκεια ένα χρόνο από τη στιγµή της υπογραφής. Παράταση
προθεσµίας µπορεί να δοθεί από τη Οικονοµική Επιτροπή µετά την αιτιολογηµένη
αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση
Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό ορίζεται σε ποσό 5% του
προϋπολογισµού, ήτοι 1382,00 € και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας συντεταγµένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί
του συµβατικού προϋπολογισµού της προµήθειας που θα προκύψει από την
προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 6ο
Για τη µελέτη αυτή µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι από το
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Περίληψη της
παρούσας θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης
11389/93 άρθρο 5. Η δαπάνη της πρώτης δηµοσίευσης και τυχόν επαναληπτικής θα
βαρύνει το φορέα που θα εκτελέσει την προµήθεια.
ΑΡΘΡΟ 7ο
∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί µόνο αναγνωρισµένοι προµηθευτές ή
αναγνωρισµένες εταιρείες εµπορικές - εισαγωγικές, που υποβάλλουν φάκελο, στον
οποίο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισµού:
α)
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής, που αναφέρονται στο άρθρο 7
παρ. 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (υπ’ αριθ. 11389/93) δηλαδή
- Οι Έλληνες πολίτες.
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της
συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,
ήτοι 1382,00 €. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή λύσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση
εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και
4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται
η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
- Τα νοµικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος ποινικού
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µητρώου.
- Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τους συνεταιρισµούς,
τις ενώσεις προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις
του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
β)
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του χρόνου παράδοσης όλων των υπό προµήθεια
υλικών στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας και αντίστοιχους χώρους
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης.
γ) Οι ενδιαφερόµενοι επιπλέον των απαραίτητων δικαιολογητικών, που προβλέπονται
στο άρθρο 7 της παρούσης, θα πρέπει να επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση, όπου θα
εγγυώνται ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες τεχνικές
προδιαγραφές της αρχικής µελέτης και ταυτόχρονα είναι απαλλαγµένα από
ελαττώµατα και κατάλληλα από κάθε πλευρά για άµεση χρήση. Η ύπαρξη αυτής της
δήλωσης είναι απαράβατος όρος.
Ο προµηθευτής θα έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από
αίτηση της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής, κάθε είδος που προµήθευσε, αν
διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, εντός των χρονικών ορίων
που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής.
Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωµα και εναπόκειται στη διακριτική της
ευχέρεια να απαιτήσει δειγµατοληψία των προσφεροµένων ειδών σε αναγνωρισµένο
εργαστήριο ελέγχου της επιλογής της. Όλα τα έξοδα της παραπάνω διαδικασίας και
τα δείγµατα θα επιβαρύνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τον προµηθευτή, ο οποίος και θα
αναλάβει όλη τη διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Οι πρoσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο και προϋπολογισµό προσφοράς αναγράφονται
ολογράφως και αριθµητικώς, σε περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως
αναγραφόµενες τιµές.
Οι προσφορές πρέπει να είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και να είναι πλήρεις
και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία.
Η τιµή προσφοράς κατά τεµάχιο θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει την αξία του
προσφεροµένου είδους, τη µεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις της
Υπηρεσίας Καθαριότητας. Οι κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ και κάθε επιβάρυνση
µέχρι της παράδοσης της προµήθειας στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου επιβαρύνει τον
προµηθευτή, καθώς και ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος.
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας θα βαρύνει το ∆ήµο.
Πιο πέρα από τις τιµές της προσφοράς καµία διευκρίνηση δεν επιτρέπεται να
γραφτεί στο τιµολόγιο και τον προϋπολογισµό προσφοράς. Αν η προσφορά
αποτελείται από περισσότερες της µιας σελίδες, αυτές θα µονογράφονται κατά σελίδα
από το συναγωνιζόµενο.
Οι ενσφράγιστες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για τη
διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού Επιτροπή, που συνεδριάζει δηµόσια µέχρι της
οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας λήξεως αποδοχής των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 9
Αφού λήξει η αναφερόµενη στη διακήρυξη ώρα, λήγει η παράδοση των
προσφορών (αναγράφεται αυτό στα πρακτικά). Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο
η αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός
εάν ο διαγωνιζόµενος είχε προσέλθει προ της ώρας λήξης. Μετά τη λήξη παραδόσεως
των προσφορών, η Επιτροπή εξετάζει, αποφασίζει για την πληρότητα και την
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εγκυρότητα των στοιχείων που υπεβλήθησαν υπό των διαγωνιζοµένων και
αποσφραγίζει τους φακέλους των προσφορών κατά σειρά παραδόσεως,
αναγράφοντας στο πρακτικό τα ευρισκόµενα σε κάθε φάκελο έγγραφα, περιληπτικά,
αλλά δηλώνοντας αν βρίσκονται σε συµφωνία ή όχι µε τους όρους διακήρυξης.
Ο εσωτερικός σφραγισµένος φάκελος που βρίσκεται µέσα στον παραδοθέντα
από το διαγωνιζόµενο φάκελο και περιέχει την προσφορά παραµένει σφραγισµένος,
γράφεται δε σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι
διαγωνιζόµενοι βγαίνουν από την αίθουσα και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η
Επιτροπή µυστικά συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
συναγωνιζόµενων και αποφασίζει περί των αποκλεισµένων.
Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλεισµένους από
τον διαγωνισµό καθώς και τους λόγους αποκλεισµού αυτών και καλεί αυτούς να
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα των µαζί µε τις σφραγισµένες προσφορές τους.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των προσφορών που
έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και µεγαλόφωνα ανακοινώνονται.

ΑΡΘΡΟ 10
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Ο
ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε
προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισµού σε αυτόν. Στους αποτυχόντες και
αποκλεισθέντες του ∆ιαγωνισµού επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 11
Η πληρωµή της αξίας των προσφεροµένων ειδών θα γίνει από το ∆ήµο σε ΕΥΡΩ
(σύµφωνα µε την Υπ. Απόφ. 11389/93 άρθρο 36 και µε την 1242/2-4-83 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας) σύµφωνα µε τη διαδικασία παράδοσης κι αφού
υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 12
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην
Επιτροπή που διενήργησε το διαγωνισµό µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από
της διεξαγωγής του διαγωνισµού, η δε Επιτροπή υποχρεούται να λάβει αιτιολογηµένη
απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθώς και κάθε απόφαση της Επιτροπής
∆ιεξαγωγής Προµηθειών κατακυρώνονται από τη Οικονοµική Επιτροπή για τη
νοµιµότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 13
Τα κριτήρια επιλογής είναι σαφώς οικονοµικά (χαµηλότερη τιµή), όπως
ορίζεται στο άρθρο δέκα (10) της παρούσας διακήρυξης. Με την υπογραφή της
σύµβασης ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει και εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης 10% της συµβατικής δαπάνης.

ΑΔΑ: ΒΛΓΞΩΚ3-3ΙΕ

β) Τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000 €, (ποσό που αφορά τη συµµετοχή του ∆ήµου
στη γενική δαπάνη) συµπ/νου ΦΠΑ 23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.10.6643.0001 του
υπό έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του ∆ήµου µας, ώστε να γίνει
δυνατή η ανωτέρω προµήθεια .
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