ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 44ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:312/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Οκτωβρίου του έτους
2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 20209/8-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 2-10-2018 και 10-10-2018 πρακτικών επιτροπής
διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου
(αρ. διακ. 16816/22-08-2018) και κατακύρωση αποτελέσµατος

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης θέµατος περί έγκρισης των από 2-10-2018 και 10-10-2018 πρακτικών επιτροπής
διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου
(αρ. διακ. 16816/22-08-2018) και κατακύρωση αποτελέσµατος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση
της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες
τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση
των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή
ειδικούς επιστήµονες»
Βάσει της 262/2018 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
ασφάλτου κλειστού τύπου, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ 18PROC003590813 2018-08-22). Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ένας (1)
συµµετέχων και ο οποίος έγινε δεκτός, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 4-09-2018 πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 82/2018 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 4-09-2018 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονοµική επιτροπή για την
ανάδειξη του «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού διότι η
προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.
Με την υπ΄αριθ. 291/2018 (Α∆Α: 6ΒΙΦΩΛΙ-ΡΨ2) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό.
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Κατόπιν
η εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 18657/18-092018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου Λευκάδας να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία τον υπ’ αριθ. πρωτ. 18968/21-09-2018
σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνεπώς εµπροθέσµως.
Η Επιτροπή διαγωνισµού αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης και σε έλεγχο τους συνέταξε το από 2-10-2018 πρακτικό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα την 02η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. µε την υπ’ αριθ. 82/2018
(Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
ασφάλτου κλειστού τύπου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 16816/22-08-2018 διακήρυξη.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γαζή Ιωάννα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1. Tο από 04-09-2018 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή του διαγωνισµού πρότεινε την
ανάδειξη της εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», ∆. Μακρή 4-Λευκάδα, Τ.Κ.
31100, Α.Φ.Μ. 998806631, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινής αναδόχου.
2. Την υπ΄αριθµ. 291/2018 (Α∆Α:6ΒΙΦΩΛΙ-ΡΨ2) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού.
3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 18657/18-09-2018 πρόσκληση του ∆ήµου περί υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία.
4. Την εµπρόθεσµη κατάθεση (αριθµ. πρωτ. 18968/21-09-2018) σφραγισµένου φακέλου
δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό τίτλο
«ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ».
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 1831/26-09-2018 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου
Λευκάδας προς την παρούσα Επιτροπή διαγωνισµού για αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης
στις 02-10-2018.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
σε µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών καθώς και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στον φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφα ποινικών µητρώων
2. Πιστοποιητικά εκπροσώπησης από Επιµελητήριο Λευκάδας
3. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Πρακτικό τακτικής γενικής συνέλευσης µετόχων
7. Πρακτικό ∆.Σ. περί ανασυγκρότησης του ∆.Σ. σε σώµα
8. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς
9. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ)
10. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας
11. Ένορκη βεβαίωση
12. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης εργασιών, αναστολής των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων ή άλλης ανάλογης κατάστασης προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία καθώς και ότι
δεν τελούν σε περιπτώσεις κήρυξης σε πτώχευση, εξυγίανσης κ.λπ.
13. Υπεύθυνη δήλωση περί µη έκδοσης απόφασης αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.
4412/2016
14. Υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής προστίµου τα δύο τελευταία έτη από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας
15. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι στην παράγραφο 2.2.3.4. της διακήρυξης λόγοι
αποκλεισµού
Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαπίστωσε τα παρακάτω:
α. Η υπ’ αριθ. 287/2018 ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο Λευκάδας εκδόθηκε στις 30-08-2018.
Σύµφωνα µε την παρ. 2.2.3.2.β της διακήρυξης, η ένορκη βεβαίωση που αντικαθιστά το
πιστοποιητικό από την ∆/νση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών

2

Σχέσεων (ΣΕΠΕ), πρέπει να αναφέρει ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίµου σε βάρος του
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5035/28-09-2018 (Α∆Α: 6∆ΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.,
διευκρινίζεται ότι «Εάν στη διακήρυξη, η οποία αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της διαδικασίας, δεν
προβλέπεται ρητά ορισµένος χρόνος έκδοσης της εν λόγω ένορκης βεβαίωσης, η τελευταία µπορεί να
εκδίδεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µετά την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας υποβολής
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και µέχρι την προσκόµισή της µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά
κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο (δηλαδή ακόµη και κατόπιν της πρόσκλησης από την
αναθέτουσα αρχή για την υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών), αρκεί στο περιεχόµενό της να
βεβαιώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίµου σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής».
Η προσωρινή ανάδοχη εταιρεία κατέθεσε την προσφορά της στον ∆ήµο Λευκάδας, συνοδευόµενη από
αίτηση συµµετοχής, στις 04-09-2018 (σχετ. αριθ. πρωτ. 17723) η οποία ήταν και η καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Από τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι η ένορκη βεβαίωση που κατέθεσε η προσωρινή
ανάδοχη εταιρεία έχει χρόνο έκδοσης προγενέστερο του χρόνου υποβολής της προσφοράς και
συνεπώς θα πρέπει να αντικατασταθεί µε νέα, µε το ίδιο περιεχόµενο, η οποία θα φέρει ηµεροµηνία
έκδοσης µεταγενέστερη της καταληκτικής ηµεροµηνίας της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
β. Η φορολογική ενηµερότητα έχει ισχύ µέχρι 28-09-2018 και εποµένως πρέπει να προσκοµιστεί εκ
νέου επικαιροποιηµένη.
γ. ∆εν προσκοµίστηκαν το καταστατικό σύστασης της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καθώς και τα
αντίστοιχα ΦΕΚ, σύµφωνα µε την περ. Β.6. της παρ. 2.2.8.2. της διακήρυξης.
Τα λοιπά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην
αριθµ.16816/22-08-2018 διακήρυξη.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
οµόφωνα γνωµοδοτεί
Να αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση στην προσωρινή ανάδοχη εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό τίτλο
«ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», σύµφωνα µε την παρ. 3.2 της υπ’ αριθ. πρωτ. 16816/22-08-2018 διακήρυξης,
προκειµένου να προσκοµίσει εντός πέντε (5) ηµερών τα δικαιολογητικά που δεν κατατέθηκαν ή που
παρατηρήθηκαν ελλείψεις µε τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 19971/04-10-2018 έγγραφό της η Επιτροπή διαγωνισµού κάλεσε την
προσωρινή ανάδοχη εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που δεν υποβλήθηκαν µε τον υπ’
αριθ. πρωτ. 18968/21-09-2018 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η προσωρινή ανάδοχη εταιρεία κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου σφραγισµένο φάκελο µε
δικαιολογητικά κατακύρωσης και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 20347/09-10-2018.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος κατατέθηκε εµπρόθεσµα καθώς και την πληρότητά τους και
πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ανωτέρω προµηθευτή. Το από 10-10-2018 Πρακτικό
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και έχει ως εξης:
«Στη Λευκάδα σήµερα την 10η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, οδός Α.
Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 82/2018
(Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης που ζητήθηκαν από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία
«ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε
διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 19971/04-10-2018 έγγραφο της Επιτροπής
διαγωνισµού, στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ασφάλτου κλειστού
τύπου (σχετ. η υπ’ αριθ. 16816/22-08-2018 διακήρυξη).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γαζή Ιωάννα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
Με το από 02-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού αποφασίστηκε να αποσταλεί έγγραφη
ειδοποίηση στην προσωρινή ανάδοχη εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύµφωνα µε την παρ.
3.2 της υπ’ αριθ. πρωτ. 16816/22-08-2018 διακήρυξης, προκειµένου να προσκοµίσει εντός πέντε (5) ηµερών
τα δικαιολογητικά που δεν κατατέθηκαν µε τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (σχετ. αριθ. πρωτ.
18968/21-09-2018 υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης).
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Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 19971/04-10-2018 έγγραφό της η Επιτροπή διαγωνισµού κάλεσε την
προσωρινή ανάδοχη εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που δεν υποβλήθηκαν µε τον υπ’
αριθ. πρωτ. 18968/21-09-2018 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η προσωρινή ανάδοχη εταιρεία κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου σφραγισµένο φάκελο µε
δικαιολογητικά κατακύρωσης και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 20347/09-10-2018.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος κατατέθηκε εµπρόθεσµα και στη συνέχεια προέβη στην
αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, σε µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών καθώς και στον
έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Η υπ’ αριθ. 348/2018 ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο Λευκάδας µε ηµεροµηνία έκδοσης
09-10-2018 η οποία, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 287/2018 προγενέστερη υποβληθείσα
ένορκη βεβαίωση, είναι σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. 16816/22-08-2018 διακήρυξης του
∆ήµου Λευκάδας
2. Επικαιροποιηµένη φορολογική ενηµερότητα µε χρόνο ισχύος µέχρι 21-10-2018
3. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαπίστωσε ότι
πληρούν τους όρους της υπ’ αριθ. 16816/22-08-2018 διακήρυξης του ∆ήµου Λευκάδας.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τους όρους της υπ’ αριθ. 16816/22-08-2018
διακήρυξης
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου του ∆ήµου
Λευκάδας, στην εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ∆. Μακρή 4-Λευκάδα, Τ.Κ. 31100, Α.Φ.Μ.
998806631, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µε συνολική τιµή προσφοράς 24.154,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 29.950,96
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:»

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το
ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 16816/22-08-2018διακήρυξης
3) τα υπ’ αριθ. 2-10-2018 και 10-10-2018 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού
4) Την υπ’ αριθ. 16426/14-08-2018-Α∆Α:73ΖΛΩΛΙ-ΦΣΥ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5) Τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α Α-967
6) τα στοιχεία του φακέλου
7) Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

8) Την ανωτέρω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει:
α. Την έγκριση των υπ’ αριθ. 2-10-2018 και 10-10-2018 Πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού και
β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού στον για την προµήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου του
∆ήµου Λευκάδας, στην εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ∆. Μακρή 4-Λευκάδα, Τ.Κ. 31100,
Α.Φ.Μ. 998806631, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µε συνολική τιµή προσφοράς 24.154,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και
29.950,96 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 312/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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