ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3/2011
Σήµερα στις 08 του µήνα Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου ∆ήµου
Χερσονήσου ,συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης , ύστερα από την µε αριθµό

67/05-07-2011 έγγραφο

πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε στο κάθε µέλος του σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν.3463/08-06-2006
ΦΕΚ 114Α’/2006 για συζήτηση και λήψη απόφασης για διάφορα θέµατα.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης , ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία, διότι από σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7).
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βασιλάκης Μιχάλης
Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
Φανουράκης Ζαχαρίας
Ανυφαντάκης Εµµανουήλ
Παπουτσάκης Αδαµάντιος
Κρητικάκη Αρτεµισία
Χαραµαντά Παναγούλα

Πρόεδρος ∆.Σ.
Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Τακτικό Μέλος ∆.Σ.
Τακτικό Μέλος ∆.Σ.
Τακτικό Μέλος ∆.Σ.
Τακτικό Μέλος ∆.Σ.
Τακτικό Μέλος ∆.Σ.

Τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. παρόλο που προσκλήθηκαν δεν παρευρέθησαν.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος ΤΕ17 ∆ιοικητικού –Λογιστικού
του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

∆ήµου Χερσονήσου

Μπορµπουδάκη Παρασκευή για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διεξαγωγή Πρόχειρου
∆ιαγωνισµού Προµήθειας Ειδών Καθαριότητας για το οικ. έτος 2011»
Αριθµός Απόφασης:14
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης έχοντας υπόψη του :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/08-06-2006 Κώδικας ∆ήµων
και Κοινοτήτων περί εκτέλεσης προµηθειών των Ο.Τ.Α. και των
ιδρυµάτων τους.
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της
προµήθειας Προµήθειας Ειδών Καθαριότητας

για το Ν.Π.∆.∆.

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Χερσονήσου.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και των παραγράφων
4,5 και 6 του άρθρου 23 της υπ.αριθµ.11389/1993 απόφασης του
ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995
5. Την υπ.αριθ. 10 /2011 απόφαση του Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
περί ∆ιενέργειας Πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια Ειδών
Καθαριότητας και Ευπρεπισµού

για την περίοδο από Ιούλιο 2011

έως και 31/12/2011.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας είναι µέχρι 45.000,00 €
Για την κάλυψη των αναγκών και για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών
και των

Κ.Α.Π.Η. του

∆ήµου Χερσονήσου

απαιτείται η προµήθεια Ειδών

Καθαριότηας µε χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη και η ανάθεση πρέπει
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να γίνει άµεσα

για να µπορέσουν οι Παιδικοί σταθµοί και τα Κ.Α.Π.Η. να

τροφοδοτηθούν καθώς οι συµβάσεις µε τους προµηθευτές έχουν λήξει .
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)
Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και του Ν.2286/1995.
Σχετική πίστωση ποσού 15.000,00 € έχει προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011 και θα ψηφιστεί µετά την έγκριση του από
την Αποκεντρωµένη Περιφέρεια Κρήτης.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης ως ακολούθως:
1.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 28η Ιουλίου 2011 και ώρα 10:00

ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών οι οποίοι θα αποσφραγίσουν
και τις προσφορές

στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής ενότητας

Λ.Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου.
2.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη

προσφορά στο αρµόδιο γραφείο του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης

,προσωρινά

στεγαζόµενο

στον

Παιδικό

Σταθµό

∆ήµου

Χερσονήσου. Αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες και για κατάθεση των
σφραγισµένων προσφορών η Κα Μπορµπουδάκη Παρασκευή µέχρι και την
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011 και ώρα 15:00 µ.µ.
3.

∆ικαίωµα 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 προµήθειας.
4.

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον Προµηθευτή που θα

προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις
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τεχνικές προδιαγραφές από την οριζόµενη επιτροπή αξιολόγησης προσφορών
προµηθειών που διενεργούνται σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ.
5.

Ο προµηθευτής 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. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
6.

Βασικός γνώµονας των προιόντων που περιγράφονται στη µελέτη

είναι η άριστη ποιότητα τους. Τα υπο προµήθεια είδη πρέπει να είναι
Α’ποιότητας , νόµιµα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του και τις επι µέρους παραγγελίες της Υπηρεσίας.
7.

Η παραλαβή των υπο προµήθεια ειδών θα γίνεται από επιτροπή

παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη
σύµβαση. Η συχνότητα των παραλαβών θα είναι µια φορά το µήνα

. Η

παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται µέσα από το οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.
8.

Εάν τα είδη που θα παραγγείλουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι της

Υπηρεσίας κριθούν ακατάλληλα ή ελαττωµατικά από την οριζόµενη Επιτροπή
παραλαβής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά µετά από
υπόδειξη των µελών της Επιτροπής και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
9.

Εφόσον

υπάρξει

αδικαιολόγητος

υπέρβαση

της

συµβατικής

προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς
τις κάθε είδους υποχρεώσεις του , µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 35 της Υπ.Απόφασης 11389/93.
10.

Στον προµηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή ανάθεση της

προµήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της
Υπ.Απόφασης 11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύµβαση
θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) µέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
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υπογραφή της σχετικής σύµβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω άρθρο
ορίζονται. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση καταρτίζεται από
τον Ο.Τ.Α. που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, όπως ορίζεται
µε το άρθρο 25 της Υπ.Απόφασης 11389/93 .
11.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους του βάσει των κείµενων διατάξεων

φόρους,τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι κρατήσεις οι οποίες θα γίνονται
είναι οι κάτωθι:
Α) Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4% ( άρθρο 55 παρ. 1 περ.στ’.Ν.2238/1994)
Β) Υπέρ Τ.Ε.Α.∆.Υ 1,50% και ΥΠΕΡ ΤΠ∆Υ 0,50% (ΠΡΩΗΝ ΤΑ∆ΚΥ 2%)
Συνολική κράτηση 2% (άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2286/95 όπως προστέθηκε µε το
άρθρο

13

παρ.5

του

Ν.2503/97

άρθρο
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παρ.1β

Ν.1726/44

Εγκ.Υπ.Εσωτ.64624/25-7-1975) και Ν.3655/2008 (ΦΕΚ τ.Α’58)
12.

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την

παράδοση των ειδών και µε την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιµολογίων.
13.

Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρα του ∆ήµου Χερσονήσου ,σε
δύο τοπικές εφηµερίδες καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου .
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 14/2011
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Βασιλάκης

Ζαχαριουδάκης

Μιχάλης

Ιωάννης

Φανουράκης Ζαχαρίας

Ανυφαντάκης Εµµανουήλ
Παπουτσάκης Αδαµάντιος
Κρητικάκη Αρτεµισία
Χαραµαντά Παναγούλα
Ο
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