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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-4-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 166
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9 / 22-4-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 166 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης ποσού 12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και
Παρακολούθησης Προβλημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του
διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 97/2015).
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 16230/16-4-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Μιχαηλίδης Βασίλειος
7. Γιαρένης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο εκτός ημερήσιας,2ο εκτός ημερήσιας,3ο
εκτός ημερήσιας,4ο εκτός ημερήσιας,5ο εκτός ημερήσιας,1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο,7ο
,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο και 19ο.
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Ο Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 18ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Έγκριση
δαπάνης ποσού 12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια
Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης Προβλημάτων Δημοσίου
Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του
διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 97/2015), έθεσε υπόψη της επιτροπής
την με αριθ. 189/2015 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών, με το παρακάτω
περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ποσού 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την
προμήθεια
Ηλεκτρονικού
Συστήματος
Καταγραφής
και
Παρακολούθησης
Προβλημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης. (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ.
97/2015)
Θέτουμε υπ΄ όψη σας
α) Την αριθμ. 97/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της
προμήθειας Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης Προβλημάτων
Δημοσίου Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και
συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας και
β) Το αριθμ. πρωτ. 10/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.
Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της παραπάνω
προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, να εγκρίνετε την
προαναφερόμενη δαπάνη και να ψηφίσετε πίστωση ποσού 12.300,00€ σε βάρος του κωδικού
εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
ΚΑ 30.7134.01 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά»
Η προμήθεια μπορεί να γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 23, παρ. 4 & 5 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α, βάσει των όρων που θα καθορισθούν από
την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και
αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά
του.
Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας
αφού εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, να εγκρίνετε τον
τρόπο εκτέλεσης της, να καθορίσετε τους όρους του διαγωνισμού σύμφωνα με τις
προαναφερόμενες διατάξεις και να διαθέσετε τη σχετική πίστωση.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Σπανίδης Αναστάσιος

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γεωργίου Χρυσοβαλάντω

Ο ΔΣ κ. Γιαρένης Χρήστος δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό.
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Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καραδαλής Ευάγγελος
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Τέλος ο Προεδρεύων κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1)όσα ο Προεδρεύων και τα μέλη της εξέθεσαν,
2) την υπ’ αριθμ. 189/2015 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 3) το υπ’
αριθμ. 10/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, 4) την αρ. 97/2015 Α.Δ.Σ., 5) τις διατάξεις του άρθ. 23, παρ. 4 &
5 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α και 6) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει δαπάνη ποσού 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την
προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης Προβλημάτων
Δημοσίου Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Β. Εγκρίνει το υπ’ αρ. πρωτ. 10/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Γ. Ορίζει ότι

η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 23, παρ. 4 & 5 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α, βάσει των όρων που θα καθορισθούν από
την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και
αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά
του.

Δ. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης βάσει των οποίων θα γίνει η παραπάνω προμήθεια,
ως εξής:
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η __/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.
3. Τον Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και 1β του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ160/τ. Α΄/ 08-082014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
5. Την 497/14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή
διαγωνισμού-αξιολόγησης προμηθειών του Δήμου.
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6. Την αρ. 1148/2014 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων στο Δήμο
Νεάπολης-Συκεών.
7. Την 97/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της προμήθειας
8. Την ……../…… Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της προμήθειας, του
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, τη διάθεση πίστωσης ποσού ………………………€ σε
βάρος του ΚΑ 30.7134.01 και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου
σύμφωνα με το

σχέδιο της υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού
Συστήματος Καταγραφής & Παρακολούθησης Προβλημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος Δήμου
Νεάπολης Συκεών για το έτος 2015
με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Ιωαν. Μιχαήλ - Στρατηγού Στεφάνου
Σαράφη στο γραφείο προμηθειών, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την ................./2015 μέρα
............ και ώρα από 00:00 π.μ. έως 00:00 π.μ.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη
ημέρα την ίδια ώρα.
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός Προμήθειας

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι €12.300,00 (€ 10.000,00 +
ΦΠΑ 23% €2.300,00)
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Άρθρο 3o

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Τα υλικά της παρούσας προμήθειας θα παραδοθούν συσκευασμένα επί εδάφους, στους
αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου, που θα υποδείξει η Υπηρεσία και οι δαπάνες μεταφοράς,
ασφάλισης και φορτοεκφόρτωσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ορίζεται ότι οι πρόσφορές πρέπει να καλύπτουν το ΣΥΝΟΛΟ των ζητούμενων προϊόντων. Καμία
προσφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αν δεν καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα ζητούμενα.
Άρθρο 4o

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο
μέχρι

την

ημέρα

της

αποσφράγισης

των

προσφορών

αυτοπροσώπως

ή

μέσω

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα. Στις προσφορές
απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή μόνο μία προσφορά από
κάθε διαγωνιζόμενο.
Άρθρο 5o
Δικαιούμενοι συμμετοχής
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 και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

Άρθρο 6ο
Φάκελος Προσφοράς

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και μόνον γλώσσα εκτός ίσως από
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
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2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών μέσα
σε (σφραγισμένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με
κεφαλαία γράμματα:
i)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Ηλεκτρονικού
Συστήματος Καταγραφής & Παρακολούθησης Προβλημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος
Δήμου Νεάπολης Συκεών για το ετος 2015

ii)

Αριθμός διακήρυξης

iii)

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

iv)

Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει:
3.

Στον κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχονται τα παρακάτω:
3.1

Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό που ζητούνται
στο 8ο άρθρο, καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής υπογεγραμμένες από τους
νομίμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων

3.2

Η εγγυητική συμμετοχής όπως περιγράφεται στο 9ο άρθρο

3.3

Μέσα στον ίδιο φάκελο θα περιλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά

3.4

Αντίγραφα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, της εγγυητικής επιστολή καθώς
και της τεχνικής προσφοράς.

Καλό είναι αυτά να βρίσκονται με την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή
ντοσιέ, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα απώλειάς τους.

4.

Επίσης, εις διπλούν θα δοθούν και τα τυχόν προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της
εταιρείας κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Το φύλλο τεχνικής προσφοράς
πρέπει να είναι συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως οι συνημμένες
προδιαγραφές.

5.

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται ένας σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα φέρει
πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην §2 του παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την
εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει
συμπληρωμένο όπως προβλέπεται το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που
περιλαμβάνεται στο παρόν τεύχος δημοπράτησης, καθώς και ένα αντίγραφο του.
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6.

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε
συγκεκριμένο προϊόν σε ευρώ και όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσης. Στην τιμή
αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση των υλικών στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 7ο
Τιμή προσφοράς

1.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στη αποθήκη
του Δήμου.

Η τιμή θα αναγράφεται ως εξής:
1.1 Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ ανά μονάδα αριθμητικώς και ολογράφως
1.2 Τιμή συνολικού κόστους ανά είδος χωρίς ΦΠΑ
1.3 Συγκεντρωτικά θα δοθεί συνολική προσφορά που θα προκύπτει από το άθροισμα
των προσφορών των ειδών. Αυτή θα δίνεται σε σύνολο χωρίς τον ΦΠΑ, χωριστά θα
αναγράφεται ο συνολικός ΦΠΑ και θα δίδεται επίσης και συνολική τιμή με τον ΦΠΑ
της ολοκληρωμένης προσφοράς.
Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
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Με ποινή αποκλεισμού, για λόγους ομοιομορφίας και σωστής αξιολόγησης όλα τα παραπάνω
θα συμπληρωθούν σε ειδικό έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνεται στην
παρούσα διακήρυξη.

2.

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο
αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής που εκδίδεται
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από την οποία δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η με την οποία δεν δίνεται ενιαία τιμή για
ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα.

Άρθρο 8ο
Στοιχεία – δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται
παρακάτω, επί ποινή αποκλεισμού, κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και
είναι τα εξής:
1. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Δήλωση με την
οποία η προσφορά του διαγωνιζόμενου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές
προδιαγραφές.
2. Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει όλα
τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.
2.1.

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
3. Δήλωση ότι θα αναλάβει ο διαγωνιζόμενος την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούμενης
για την παράδοση των υλικών στον Δήμο ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση ή διαδικασία.
4. Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν τελεί υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα
κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου
Τομέα.
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5. Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε
απόφαση του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού,
ή της υπαναχώρησης του Δήμου.
6. Η κατά το άρθρο 9 εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
7. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο
κατασκευάζει τα προσφερόμενα είδη.
8

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης :

Εδάφιο α - Οι Έλληνες πολίτες :
i.

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Εδάφιο β- Αλλοδαποί:
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει.
i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς
καταλόγους.

Εδάφιο γ - Νομικά Πρόσωπα:
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α)+
(β).

Εδάφιο δ – Συνεταιρισμοί:
i.

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα,

ii.

'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) + (β).

Εδάφιο ε - Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
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9. Εφόσον από τα προηγούμενα επιτρέπεται, οι προμηθευτές να συμμετέχουν στον
διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση
εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου.

10. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή
συμβολαιογράφο.
Άρθρο 9ο
Εγγύηση συμμετοχής

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 200,00 € για κάθε
διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή
υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει
ισχύ τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες από την διενέργεια του διαγωνισμού.
2. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, αντικαθίσταται με την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που
έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
i)

Την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της

ii)

Τον εκδότη

iii)

Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται

iv)

Τον αριθμό της εγγύησης

v)

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

vi)

Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.

vii)

Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού

viii)

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
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ix)

Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά
ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση.

x)

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

xi)

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

4) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 10ο
Ισχύς προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξη (6) μήνες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν
την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν
από την λήξη της.
Άρθρο 11ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.
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Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την
τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Στην ίδια συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου και παρουσία των διαγωνιζόμενων
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο
προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 12ο
Ενστάσεις

1. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν,
υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την
επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 13o
Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) να προσέλθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι μικρότερο των πέντε (5) και ούτε μεγαλύτερο των δέκα
(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (η οποία
συντάσσεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) προσκομίζοντας
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
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Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 14ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% επί της αξίας
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ..
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτική
παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των
συμβαλλομένων.

Άρθρο 15ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27
και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 16ο
Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Άρθρο 17o
Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες
επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
1. Φόρος εισοδήματος ίσος με ποσοστό 4%.
2.

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%

3.

Η κράτηση 0,10% επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% .

4.

Δαπάνη δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού

Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 18ο
Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα
28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1α του
ΕΚΠΟΤΑ, μετά την παραλαβή του υλικού
Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται
από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Άρθρο 19ο
Χρόνος – τρόπος παράδοσης - παραλαβή των υλικών

Τα υλικά θα παραδοθούν σε εξήντα (60) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

, στην

αποθήκη του Δήμου, με έξοδα του αναδόχου.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία και την Επιτροπή Παραλαβής για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες
νωρίτερα.
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Άρθρο 20ο
Γενικά

Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης
και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 21ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 22ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού

Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατσκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς
τούτο συσταθείσομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους
προσφέροντες κατά αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται εντός
πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των
εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και
δεν αξιολογείται.

Άρθρο 23ο
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του , τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαραχτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαραχτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου
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Άρθρο 24ο
Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις

Η προσφορά απορρίπτεται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορία του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι
το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν
να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
Άρθρο 25ο
Δημοσίευση
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
διεξαγωγή του διαγωνισμού σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα καθώς και στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περιλήψεως της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 26ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00
π.μ. και έως 1:00 μ.μ. από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Ταχ. Δ/νση
Στρ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ 1 56625 Συκιές, Τηλ.: 2310 679 141
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν χορηγείται στους
ενδιαφερόμενους, αφού καταβάλουν το ποσό των 5,00 €, με έναν από τους ακόλουθους
τρόπους:
Α) Με κατάθεση στο ταμείο του Δήμου.
Β) Με ταχυδρομική επιταγή (αντικαταβολής ή απλή).
Γ) Με κατάθεση στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς ή με τραπεζικό
έμβασμα.
Δ) Επίσης διατίθενται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση:
www.dimosneapolis-sykeon.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Τεχνική Περιγραφή Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής &
Παρακολούθησης Προβλημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος Δήμου Νεάπολης
Συκεών για το ετος 2015
Προϋπολογισμού €12.300,00 (€ 10.000,00 + ΦΠΑ 23% €2.300,00)

Εισαγωγή
Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια μιας ολοκληρωμένης
ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής και διαχείρισης προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος,
με στόχο oι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν μια εφαρμογή κινητών τηλεφώνων
(iPhone, android) για να δηλώνουν σε πραγματικό χρόνο προβλήματα που συναντούν στην
καθημερινότητα τους (λακκούβες, δημόσιο φωτισμό, κάδους σκουπιδιών κ.α.) ενώ οι αρμόδιες
υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό (cloud) ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης με
χρήση διαδραστικών χαρτών προκειμένου να οργανώνουν πιο αποτελεσματικά και υπεύθυνα την
επίλυση των προβλημάτων αυτών και να ενημερώνουν αυτόματα για την πορεία επίλυσης τους
πολίτες.
Τα προφανή οφέλη για το Δήμο είναι να :












Έχει άμεση και πραγματική εικόνα όλων των προβλημάτων της πόλης ζωντανά.
Κάνει καλύτερο προγραμματισμό και προϋπολογισμό έργων.
Ελέγχει καλύτερα την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του.
Μετραει και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό.
Προβάλει την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα
Αποκτά νέο, σύγχρονο απευθείας κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες.
Κατακτά τη νέα γενιά την οποία έχει δυσκολία να προσεγγίσει με παραδοσιακά μέσα.
Προβάλει τον Δήμο ως πρότυπο καινοτομίας και εξυπηρέτησης των πολιτών.
Προωθείται μια νέα κουλτούρα συμμετοχής και συνευθύνης.
Μειώνεται η γραφειοκρατία, και να κερδίζει χρόνο ο πολίτης.
Ενσωματώνει νέες υπηρεσίες egovernment-ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής
και παρακολούθησης προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος,

για τις ανάγκες των

υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης Συκεών, προϋπολογισμού €12.300,00

μαζί με τον

ΦΠΑ 23%.
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις:
α) Της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ).
β) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ/2006 Ν.3463/06) και θα χρηματοδοτηθεί
από πιστώσεις του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
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γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα.
δ) Τις διατάξεις της υπ. αριθ. 11389 ΦΕΚ 185/Β/25-3-1993 απόφαση του Υπ.
Εσωτερικών "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ "(άρθρο 23).

Για

την

δημιουργία

Management-SRM

αιχμής

του

ολοκληρωμένου

πρέπει

να

συστήματος

χρησιμοποιηθούν

Social

τεχνολογίες

Responsibility
υλοποίησης

τελευταίας γενιάς με σκοπό το σύστημα να είναι σταθερό, εύχρηστο και να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. Ανεξάρτητα από τις τεχνολογίες το
σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής χαρακτηριστικά: α) παρατήρηση κοινωνικών
δικτύων με ταυτόχρονη ανάλυση δεδομένων β) συγκεντρωτική κατάσταση πολιτών γ)
πλατφόρμα δικτύωσης της κοινότητας δ) πλατφόρμα ενεργοποίησης των πολιτών, ε)
συνεχή διάδραση και ενημέρωση των πολιτών και στ) ευκολία, αμεσότητα και
αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης.
Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα, το καθένα με
το δικό του κοινό και τεχνικά χαρακτηριστικά:


Μια δωρεάν εφαρμογή (mobile app) σε λειτουργικά συστήματα Apple iOS και
Google Android για κινητά τηλέφωνα που επιτρέπει στους πολίτες την δήλωση
προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος. Τους επιτρέπει επιπλέον να αυτοοργανωθούν σε εικονικές κοινότητες μέσω των κοινωνικών δικτύων (π.χ.
συνάντηση για επίλυση ενός προβλήματος στην γειτονιά)



Την πλήρη έκδοση του διαχειριστικού περιβάλλοντος που επιτρέπει στους
διαχειριστές του Δήμου την πρόσβαση σε ένα ζωντανό χάρτη που προβάλλει και
διαχειρίζεται όλες τις επιδιορθώσεις που χρειάζεται η περιοχή ενώ ταυτόχρονα
υπολογίζει τα κόστη σε ανθρώπους και εξοπλισμό. Το διαχειριστικό σύστημα
επιτρέπει επιπλέον την επικοινωνία νέων, ανακοινώσεων,

εκδηλώσεων και

αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα απευθείας από το Δήμο στο κινητό τηλέφωνο
του Δημότη.


Μια σουίτα αλγορίθμων για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
(Statistical Analysis Module, SAM) που δημιουργούν οι χρήστες με σκοπό την
επιπλέον ερμηνεία τους.

Πολλαπλή ανάλυση στατιστικών δεδομένων για μέτρηση αποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών, πιο συχνών προβλημάτων, χρόνους απόκρισης κ.α.
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Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι :
1. Οι χρήστες της υπηρεσίας (δημότες, δημοτικοί υπάλληλοι) καταχωρούν
προβλήματα που συναντούν γύρω τους σε 5 εύκολα βήματα:
I.
Φωτογραφίζουν το πρόβλημα με την κάμερα του κινητού τους
II.
Καταγράφουν την ακριβή τοποθεσία του προβλήματος με το
ενσωματωμένο GPS της συσκευής (γεωγραφικό στίγμα)
III.
Επιλέγουν την κατηγορία του προβλήματος από μια δυναμική λίστα (π.χ.
φραγμένο φρεάτιο)
IV.
Προαιρετικά προσθέτουν μια σύντομη περιγραφή που πιθανόν βοηθά
V.
Καταχωρούν την αναφορά.
2. Η αρμόδια υπηρεσία χρησιμοποιoντας οποιονδήποτε φυλλομετρητή/browser
συνδέεται θεί μέσω διαδικτύου στο διαχειριστικό περιβάλλον και συλλέγει τις
αναφορές των πολιτών και κάνει τα παρακάτω:
I.

II.
III.
IV.

V.

Παρακολούθηση αναλυτικής λίστας με τα δηλωμένα προβλήματα με
πολλαπλούς τρόπους απεικόνισης (χάρτες, δυναμικές λίστες κλπ.). Ειδική
χρωματική κωδικοποίηση επιτρέπει τον προσδιορισμό της κατάστασης
επίλυσης του προβλήματος ενώ ζωντανά στατιστικά δίνουν τη
μικροσκοπική εικόνα της πόλης (π.χ. μια γειτονιά που αποδεικνύεται
ευαίσθητη στην ανακύκλωση).
Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια/φίλτρα για αναφορές, είδος
προβλημάτων, ημερομηνία δήλωσης, τοποθεσία, χρήστες κλπ.
Ανάθεση της επίλυσης ενός προβλήματος στην αρμόδια υπηρεσία ή/και
δημοτικό υπάλληλο και παρακολούθηση της αποδοτικότητας αυτής.
Προώθηση σε όλους τους δημότες πληροφοριών που αφορούν
εκδηλώσεις, έργα, νέα και ανακοινώσεις. Αυτά φθάνουν απευθείας στο
τηλέφωνο των πολιτών.
Εκτίμηση κόστους για την επιδιόρθωση των προβλημάτων και
βελτιστοποίηση των εξόδων που τα αφορούν.

Εκτίμηση κόστους για την επιδιόρθωση των προβλημάτων και βελτιστοποίηση των
εξόδων που τα αφορούν.
Το

προσφερόμενο

σύστημα

καταγραφής

και

παρακολούθησης

προβλημάτων

δημοσίου ενδιαφέροντος πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,
ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει δήλωση συμμόρφωσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος
Καταγραφής & Παρακολούθησης Προβλημάτων
Δημοσίου Ενδιαφέροντος Δήμου Νεάπολης
Συκεών για το ετος 2015.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Περιγραφή

Τιμή (EUR)

Προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού (Άπαξ)
Συντήρηση 1ου έτους & αναβαθμίσεων λογισμικού

10.000,00

Φιλοξενία υπηρεσίας (hosting)
Εκπαίδευση προσωπικού διαχείρισης λογισμικού
Τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Παρατηρήσεις
 Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η ετήσια συντήρηση για το 1ο έτος λειτουργίας από την
οριστική παραλαβή.
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκπαίδευση προσωπικού, αφορά έως 7 άτομα και η
συνολική της διάρκεια είναι 5 ώρες
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η φιλοξενία (hosting) της υπηρεσίας για ένα έτος
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η παραμετροποίηση για τυχόν προσθήκη νέων
χαρακτηριστικών του συστήματος ή παραμετροποίηση τους εφόσον απαιτηθούν από
τον φορέα για εργασία έως 30 ώρες.
 Στην τιμή περιλαμβάνεται διαφημιστικό υλικό (1.500τεμ φυλλάδια
διαστ. 15,5Χ22,5 – 500τεμ. αφίσες Α3) για την ενημέρωση των
πολιτών για τη νέα υπηρεσία
Προαιρετικό κόστος για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πέραν του 1ου έτους
λειτουργίας.
Το παρόν είναι δεσμευτικό για τον ανάδοχο εφόσον επιλεχθεί από τον φορέα.
Περιγραφή
Ετήσιο κόστος συντήρησης & αναβαθμίσεων λογισμικού

Τιμή (EUR)
2.000,00€

Ωριαίο κόστος παραμετροποίησης λογισμικού εφόσον ζητηθεί (προαιρετικό)

60,00€

Ωριαία Τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

30,00€
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Παρατηρήσεις:
 Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 Το ετήσιο κόστος συντήρησης ξεκινά από το δεύτερο έτος λειτουργίας και χρεώνεται
στην αρχή του ετήσιου κύκλου.
Το κόστος παραμετροποίησης αφορά την ωριαία αποζημίωση για τυχόν προσθήκη
νέων χαρακτηριστικών του συστήματος ή παραμετροποίηση τους εφόσον απαιτηθούν
από τον φορέα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προμήθεια αναλωσίμων Ηλεκτρονικού
Συστήματος Καταγραφής & Παρακολούθησης
Προβλημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος Δήμου
Νεάπολης Συκεών για το ετος 2015.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A
1
2
3
4
5

Περιγραφή
Προμήθεια άδειας χρήσης
λογισμικού (άπαξ).
Συντήρηση 1ου έτους &
αναβαθμίσεων λογισμικού.
Φιλοξενία υπηρεσίας (hosting).
Εκπαίδευση προσωπικού
διαχείρισης λογισμικού.
Τεχνική υποστήριξη μέσω
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Τιμή (EURO)

Τεμάχια

Σύνολο

10.000,00

1

10.000,00

Συνολική τιμή

10.000,00

Φ.Π.Α. 23%
Γενικό Σύνολο

2.300,00
12.300,00
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας ειδικής συγγραφή υποχρεώσεων είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού
συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος, για
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νεαπολης Συκεών για το ετος 2015 :
Ο ανάδοχος υποχρεoυται :
1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του προμηθευτή να τα αντικαταστήσει, ο δήμος
διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και
παρακολούθησης προβλημάτων για κάλυψη επειγουσών αναγκών και καταλογισμού στον
προμηθευτή της διαφοράς της δαπάνης.
2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο προσφέρων πρέπει να περιλαμβάνει στην προσφορά του όλα τα προϊόντα για να μπορεί
να συμμετέχει, και να προσφέρει τιμές για όλα τα προϊόντα. Προσφορές στις οποίες
παραλείπονται προϊόντα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Σε περίπτωση που το λογισμικό ή και οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώνεται με τυχόν μετάθεσή του και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν
προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του
μέγιστου προβλεπόμενου, χρόνου παράτασης, ποσοστού 0,5 επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του
μέγιστου της παρούσης χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου
παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη
ημέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων λογισμικών - υπηρεσιών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε
περίπτωση που το λογισμικό ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται
επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου παρέχεται σ’ αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει το λογισμικό και τις υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργεια του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο
για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής και τούτο
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν
ο έκπτωτος προμηθευτής παραδώσει το λογισμικό και τις υπηρεσίες, ο διαγωνισμός ή τα
αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση ύστερα από την οριστική παραλαβή
των υλικών.
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης παράδοσης ή
αντικατάστασης με απόφαση, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα
ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης προβλημάτων
δημοσίου ενδιαφέροντος θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα
του υποδειχθεί, με δοκιμή λειτουργίας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δήμου να παρατείνεται μέχρι το
1/3 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφή και
παρακολούθησης προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος δεν παραλαμβάνεται από την
αρμόδια Επιτροπή, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση,
ανεξάρτητα από το αν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δήμου να μετατίθεται. Μετάθεση
γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο προμηθευτής
φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν
μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα
περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο
σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.
Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την
ημερομηνία ανάθεσης.
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη
διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του έργου (1ο έτος), και στην
περίπτωση υπογραφής σύμβασης Συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
Συντήρησης.
Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η άμεση βοήθεια στη χρήση των
εφαρμογών, του διαχειριστικού συστήματος, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του
λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση του αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η
άμεση αποκατάσταση των βλαβών.
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6. ΒΛΑΒΕΣ - ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού/διαχειριστικού
και των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου
για τη διαθεσιμότητα που καθορίζεται παρακάτω:
Η απόκριση του σε περίπτωση βλάβης θα είναι :
1. Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός Κανονικών Ωρών Κάλυψης ΚΩΚ (10:00-17:00), μέσα
σε 48 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης.
2. Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός ΚΩΚ, σε 48 ώρες με την έναρξη της επόμενης
εργάσιμης ημέρας.
Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή λήψης μιας
αναγγελίας βλάβης από το Help desk του αναδόχου μέχρι τη χρονική στιγμή της έναρξης
αντιμετώπισης του προβλήματος από τους χώρους του αναδόχου (remote). Ως χρόνος
αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της
βλάβης έως την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο μέγιστος χρόνος
αποκατάστασης βλάβης από τη στιγμή της απόκρισης του αναδόχου, ορίζεται στις 72
ώρες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εντός του συνολικού τιμήματος του έργου
υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για διάρκεια ενός έτους από την
παραλαβή του έργου.
Βλάβες που δύναται να προκύψουν από χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος
καταγραφής και παρακολούθησης προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος εντός του
χρονικού ορίου της εγγύησης, οφείλεται να διορθωθούν από τον προμηθευτή χωρίς
κόστος για τον δήμο.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τ.Υ.
ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/Δ’

ΔΗΜ. ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ
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Ε. Ψηφίζει πίστωση ποσού 12.300,00€ σε βάρος του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
ΚΑ 30.7134.01 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά»
Ορίζει ότι τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στα ονόματα των
δικαιούχων με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12,13,14 και 15 του από 17/5-15/61959 Β. Δ/τος «Περί οικονομικής
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
Μειοψήφισαν ο ΔΣ κ. Γιαρένης Χρήστος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 166/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Γιαρένης Χρήστος
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