
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
      ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
     ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.  301/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  49/11-12-2015
συνεδρίασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής    του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εγκριση  πρακτικών  και  κατακύρωση
πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια  υλικών  στεγανοποίησης
ομβροδεξαμενών».

        Στην  Ελεούσα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα  στις  11  του  μήνα
Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα  της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας,  ύστερα
από  την  20294/07-12-2015  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  η  οποία
δημοσιεύτηκε  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου  & στον  ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.
3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  νόμιμης
απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και
συγκεκριμένα:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος 1. Μαλισσόβας Παναγιώτης
2.   Σταλίκας Γεώργιος 2. Γαρδίκος Βασίλειος       
3.   Σφήκας Νικόλαος        
4.   Παπαδημητρίου Χριστίνα
5.   Γκαραλέας Δημήτριος

       Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.Σταύρου Αγγελική για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
     Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε τη συζήτηση του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος
και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον
του θέματος. 
      Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι το θέμα είναι κατεπείγον και
εισέρχεται αμέσως στη συζήτηση του.
      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με  την  αριθ.πρωτ.  68620/3247/26-06-2015  απόφαση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  –
Γεν.Δ/νση  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  και  Υποδομών-Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 8.500,00€ σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016(π.κ.  2010ΕΠ03000014)»(Υποέργο:  Επιχορήγηση  δήμου  Ζίτσας  για  το  έργο
¨Προμήθεια  Υλικών  Στεγανοποίησης  Ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζίτσας¨)για  την
εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Δ.Ζίτσας  με  την  αριθ.150/29-06-2015  απόφασή  του
αποδέχτηκε  την  πίστωση  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  και  αναμόρφωσε  τον
προϋπολογισμό έτους 2015 για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας.
       Ο  Δήμος  έχει  ανάγκη  από  την  «Προμήθεια  υλικών  στεγανοποίησης
ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας»  και για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η αριθ.  28/2015
μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης
8.500,00 € με Φ.Π.Α. 
       Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2015 προβλέφθηκε η σχετική
πίστωση στον Κ.Α. 30-6662.007. 
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     Με  την  αριθ.  219/2015 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η
διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας, η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993).
      Με την αριθ. 285/2015 απόφασή μας εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν  οι  όροι  για  την  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών»  , προϋπολ. 8.500,00 €
με Φ.Π.Α. , όπως περιγράφονται στην αριθ. 28/2015 μελέτη, που συντάχθηκε από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
Η διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
της ΗΠΕΙΡΟΥ και επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στο Πρόγραμμα
διαύγεια.3      Οι προσφορές προβλέπονταν πως έπρεπε να κατατεθούν μέχρι την  8
Δεκεμβρίου   2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00 μ .   (ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών). Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού, δεν υποβλήθηκε καμία
ένσταση.
     Ο Δημόσιος μειοδοτικός πρόχειρος  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
διενεργήθηκε  στις 8 Δεκεμβρίου  2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00 μ.   (ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
     Από το πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού προκύπτει ότι έλαβε
μέρος στο διαγωνισμό ένας προμηθευτής  και συγκεκριμένα η Εταιρεία  ΕΛ.ΜΟ.Ν.
ΟΕ-Νάκος  Ιωάννης  &  ΣΙΑ  ΟΕ-Μονωτικά-Δομικά-Οικοδομικά  Υλικά-Μονώσεις-
οικοδομικές  εργασίες-θέση  ΑΡΑΠΗΣ  Κατσικάς  Ιωαννίνων-εναντι  ΚΤΕΟ-ΑΦΜ
999424800 ΔΟΥ Ιωαννίνων, η προσφορά της οποίας έγινε δεκτή αφού προσκόμισε
τα  δικαιολογητικά  που  αναγράφονται  στην  με  αριθ.  πρωτ.  19830/30-11-2015
διακήρυξη του Δημάρχου και επί πλέον επειδή:

 Η  δημοσιότητα  που  δόθηκε  στον  διαγωνισμό,  χαρακτηρίζεται  ως  ευρεία
καθώς η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα
και τοιχοκολλήθηκε στο δημαρχείο και στις Δ.Ε του δήμου.

 Η δημοσιότητα της προκήρυξης δόθηκε τηρώντας στο ακέραιο τις προθεσμίες
όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο με αποτέλεσμα τη διασφάλιση υγιούς
ανταγωνισμού και της διαφάνειας

 Δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και  από άλλες  εταιρείες για να προμηθευτούν
τα τεύχη του ανωτέρω διαγωνισμού

 Η  διάθεση  των  προμηθευτών  για  συμμετοχή  στους  αντίστοιχους
διαγωνισμούς  σε  όλη  την  επικράτεια  εμφανίζει  συστηματικά  πολύ
περιορισμένο ενδιαφέρον. Αποτρεπτικοί λόγοι καθίστανται κυρίως η αδυναμία
προσφοράς έκπτωσης λόγω του μικρού περιθωρίου κέρδους, το  κόστος των
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και ο τρόπος πληρωμής επί πιστώσει
που παρουσιάζει καθυστερήσεις

    Κατά  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  ή  της  συμμετοχής  ή  αποκλεισμού
προμηθευτή δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
    Σύμφωνα  με  το  από  8-12-2015  Πρακτικό  αποσφράγισης  οικονομικών
προσφορών,  η  επιτροπή  διαγωνισμού  προέβη  στο  άνοιγμα  της  οικονομικής
προσφοράς  της  Εταιρείας  ΕΛ.ΜΟ.Ν.  ΟΕ-Νάκος  Ιωάννης  &  ΣΙΑ  ΟΕ-Μονωτικά-
Δομικά-Οικοδομικά  Υλικά-Μονώσεις-οικοδομικές  εργασίες-θέση  ΑΡΑΠΗΣ Κατσικάς
Ιωαννίνων-εναντι  ΚΤΕΟ-ΑΦΜ  999424800  ΔΟΥ  Ιωαννίνων,που  έγινε  δεκτή  στο
διαγωνισμό,  η  οποία πρόσφερε  για  την  προμήθεια  των υλικών που αναφέρονται
στην αριθ. 28/2015 μελέτη, συνολικό ποσό 8.331,28 €, συμπεριλαμβανομένου και
του Φ.Π.Α.   
   Και ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
   Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την
παραπάνω εισήγηση, τα πρακτικά και όλα τα στοιχεία του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        ΟΜΟΦΩΝΑ

       Εγκρίνει  τα πρακτικά της ανωτέρω δημοπρασίας και  κατακυρώνει  το
αποτέλεσμα  του πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  που  διενεργήθηκε  στις  8
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Δεκεμβρίου  2015 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13.00  μ.  [ώρα  λήξης  παραλαβής
προσφορών] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, για την «Προμήθεια
υλικών  στεγανοποίησης  ομβροδεξαμενών  Δ.Ζίτσας»στην  Εταιρεία  ΕΛ.ΜΟ.Ν.
ΟΕ-Νάκος  Ιωάννης  &  ΣΙΑ  ΟΕ-Μονωτικά-Δομικά-Οικοδομικά  Υλικά-Μονώσεις-
οικοδομικές  εργασίες-θέση  ΑΡΑΠΗΣ  Κατσικάς  Ιωαννίνων-εναντι  ΚΤΕΟ-ΑΦΜ
999424800 ΔΟΥ Ιωαννίνων, η οποία πρόσφερε για την προμήθεια των υλικών  που
αναφέρονται  στην  αριθ.28/2015  μελέτη,  συνολικό  ποσό  8.331,28€,
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
    Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 8.331,28€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.007
προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 για την  «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης
ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας» [ΑΡ.ΠΡΟΤ.ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ -820-] 
                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  301/2015

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                         
     ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                       Σταύρου Αγγελική          Ακολ.Υπογραφές
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