ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:304/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 1 του µήνα Οκτωβρίου του έτους
2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 19469/27-9-2018 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. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 22-08-2018, 21-09-2018 και 25-09-2018 πρακτικών
επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια σωλήνων
ύδρευσης (αρ.διακ.11380/6-06-2018) και κατακύρωση αποτελέσµατος.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«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 155/2018
αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
σωλήνων ύδρευσης, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ18PROC003225900)
Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ένας (1) συµµετέχων και ο οποίος έγινε δεκτός, για τους λόγους που
αναφέρονται στο από 3-09-2018 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 4-7-18 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονοµική επιτροπή για την
ανάδειξη της «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ», 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. 220/2018 (Α∆Α:7ΜΑ∆ΩΛΙ-246) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό.
Κατόπιν η «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ» κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.15791/6-08-2018 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 το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών µε αριθµ. πρωτ.:
16366/14-08-2018, συνεπώς εµπροθέσµως.
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Η Επιτροπή διαγωνισµού µε τα από 22-08-2018, 21-09-2018 και 25-09-2018 πρακτικά αφού προχώρησε σε
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους
και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ανωτέρω προµηθευτή.
Τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού το οποίο είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσης κι έχουν
ως εξής:
η
22 Αυγούστου 2018
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 22 Αυγούστου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 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 δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια σωλήνων ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας (σχετ. η
υπ’ αριθ. 11380/06-06-2018 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 04-07-2018 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια σωλήνων ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της
επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ», Μπιζανίου 253, Φιλιππιάδα, Τ.Κ. 48200, Α.Φ.Μ. 112521021, ∆.Ο.Υ.
Πρέβεζας, ως προσωρινής αναδόχου.
Με την υπ΄αριθ. 261/2018 (Α∆Α:7559ΩΛΙ-ΤΕ6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η προσωρινή ανάδοχος επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ»,
κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 15791/06-08-2018 πρόσκληση του ∆ήµου Λευκάδας να προσκοµίσει σε
σφραγισµένο φάκελο εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από τα άρθρα
3.2 και 2.2.8.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η προσωρινή ανάδοχος επιχείρηση κατέθεσε στην αρµόδια για τον διαγωνισµό Υπηρεσία του ∆ήµου
Λευκάδας, εµπρόθεσµα (σχετ. αριθ. πρωτ. 16366/14-08-2018), τον σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή 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. Αντίγραφο ποινικού µητρώου
2. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς
3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
4. Πιστοποιητικά Επιµελητηρίου
5. Βεβαιώσεις έναρξης-µεταβολής εργασιών και εγκαταστάσεων εσωτερικού
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:
- ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπό µου οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
- ∆εν έχει εκδοθεί σε βάρος µου απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
Κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και όσων ορίζονται στην παρ. 2.2.8.2
«αποδεικτικά µέσα» της διακήρυξης διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. ∆εν κατατέθηκε πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε την παρ. 2.2.3.4. (β) της διακήρυξης
όπου ρητά ορίζεται ότι: εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη
σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Β. ∆εν κατατέθηκε για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού
του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
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έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4.
Γ. ∆εν υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι: «Για τις λοιπές περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού».
Τα υπόλοιπα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
οµόφωνα γνωµοδοτεί
Να αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση στην προσωρινή ανάδοχη επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ»,
σύµφωνα µε την παρ. 3.2 της υπ’ αριθ. πρωτ. 11380/06-06-2018 διακήρυξης, προκειµένου να προσκοµίσει
εντός πέντε (5) ηµερών τα δικαιολογητικά που δεν κατατέθηκαν µε τον φάκελο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:..»
η
21 Σεπτεµβρίου 2018
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 21 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.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 «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ.
ΜΑΡΙΝΑ», µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 18117/10-09-2018 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισµού, στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια σωλήνων ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας (σχετ. η
υπ’ αριθ. 11380/06-06-2018 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 22-08-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού αποφασίστηκε να αποσταλεί έγγραφη
ειδοποίηση στην προσωρινή ανάδοχη επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ», σύµφωνα µε την παρ. 3.2 της υπ’
αριθ. πρωτ. 11380/06-06-2018 διακήρυξης, προκειµένου να προσκοµίσει εντός πέντε (5) ηµερών τα
δικαιολογητικά που δεν κατατέθηκαν µε τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (σχετ. αριθ. πρωτ.
16366/14-08-2018 υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης).
Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 18117/10-09-2018 έγγραφό της η Επιτροπή διαγωνισµού κάλεσε την προσωρινή
ανάδοχη επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ» να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που δεν
υποβλήθηκαν µε τον υπ’ αριθ. πρωτ. 16366/14-08-2018 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η προσωρινή ανάδοχη επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ» κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
σφραγισµένο φάκελο µε δικαιολογητικά κατακύρωσης και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 18439/14-09-2018.
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. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού για τις λοιπές περιπτώσεις
της παραγράφου 2.2.3.4. της διακήρυξης
2. Ένορκη βεβαίωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού σύµφωνα µε τις παρ. 2.2.3.1. και 2.2.3.2. της
διακήρυξης
3. Τρία πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί µη πτώχευσης, εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού, παύσης εργασιών ή ανάλογης κατάστασης της περιουσίας
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στον ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε
τα εξής:
Α. Η υπεύθυνη δήλωση και η ένορκη βεβαίωση καλύπτουν πλήρως τους όρους της διακήρυξης και των
όσων ζητήθηκαν µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 18117/10-09-2018 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισµού.
Β. Τα υπ’ αριθµ. 989,990,991/2018 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Άρτας καλύπτουν πλήρως τους
όρους της διακήρυξης και των όσων ζητήθηκαν µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 18117/10-09-2018 έγγραφο της
Επιτροπής διαγωνισµού.
Παρατηρήθηκε όµως ότι υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ της ηµεροµηνίας έκδοσης των πιστοποιητικών
(Άρτα 10 Μαρτίου 2018) και του λεκτικού «το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται κατόπιν της από 10-04-2018 αίτησης
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της Μαρίνας Χρήστου του Γεωργίου» µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να διαπιστωθεί µε σαφήνεια η ορθή
ηµεροµηνία έκδοσης των πιστοποιητικών.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
οµόφωνα αποφασίζει
Να διακόψει την συνεδρίαση λόγω πέρας του ωραρίου εργασίας και να επικοινωνήσει ο Πρόεδρος της
Επιτροπής µε την Γραµµατεία του Πρωτοδικείου Άρτας, την ∆ευτέρα 24-09-2018, προκειµένου να εξακριβωθεί η
σωστή ηµεροµηνία έκδοσης των τριών πιστοποιητικών.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:..»
η
25 Σεπτεµβρίου 2018
η
Στη Λευκάδα σήµερα την 25 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.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 συνεχίσει την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια σωλήνων ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας (σχετ. η υπ’ αριθ. 11380/06-06-2018 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 21-09-2018 πρακτικό η Επιτροπή διαγωνισµού αποφάσισε να επικοινωνήσει ο Πρόεδρος της
Επιτροπής µε την Γραµµατεία του Πρωτοδικείου Άρτας, την ∆ευτέρα 24-09-2018, προκειµένου να εξακριβωθεί η
σωστή ηµεροµηνία έκδοσης των τριών πιστοποιητικών, λόγω αναντιστοιχίας µεταξύ της ηµεροµηνίας έκδοσής
τους (Άρτα 10 Μαρτίου 2018) και του λεκτικού «το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται κατόπιν της από 10-04-2018
αίτησης της Μαρίνας Χρήστου του Γεωργίου».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά την ∆ευτέρα 24-09-2018 µε την
Γραµµατεία του Πρωτοδικείου Άρτας όπου κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι εκ παραδροµής της αρµόδιας
η
υπηρεσίας του Πρωτοδικείου αναγράφηκε ως ηµεροµηνία έκδοσης των πιστοποιητικών η 10 Μαρτίου 2018 αντί
η
της ορθής 10 Απριλίου 2018.
Προς απόδειξη των ανωτέρω το Πρωτοδικείο Άρτας έκδωσε και µας απέστειλε τα υπ’ αριθµ.
3026,3027,3028/2018 πιστοποιητικά όπου αναφέρουν ότι αυτά εκδίδονται οίκοθεν σε διόρθωση των υπ’ αριθµ.
989,990,991/2018 οµοίων, τα οποία χορηγήθηκαν στην κ. Μαρίνα Χρήστου του Γεωργίου, κάτοικο Φιλιππιάδας
(οδός Μπιζανίου 456), κατόπιν διαπίστωσης ότι από παραδροµή γράφτηκε σ’ αυτά ως ηµεροµηνία έκδοσής τους
η
η
η 10 Μαρτίου 2018 αντί της πραγµατικής ηµεροµηνίας έκδοσης αυτών 10 Απριλίου 2018.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα όσα αναφέρθηκαν στο από 21-09-2018 πρακτικό της
καθώς και τους όρους της υπ’ αριθ. 11380/06-06-2018 διακήρυξης
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια σωλήνων ύδρευσης του ∆ήµου
Λευκάδας, στην επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ», Μπιζανίου 253, Φιλιππιάδα, Τ.Κ. 48200, Α.Φ.Μ.
112521021, ∆.Ο.Υ. Πρέβεζας, µε συνολική τιµή προσφοράς 19.170,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 23.770,80 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.»
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθµ. 11380/6-06-2018 ∆ιακήρυξης
3) την υπ’ αριθ. 141/2018 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου για έγκριση και διάθεση του ποσού
για την προµήθεια σωλήνων ύδρευσης που θα βαρύνει τον ΚΑ 25-7135.033 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018.
4) τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, 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 Α749/2018
5) τις από 22-08-2018, 21-09-2018 και 25-09-2018 γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
6) την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια σωλήνων ύδρευσης του ∆ήµου
Λευκάδας, στην επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ», Μπιζανίου 253, Φιλιππιάδα, Τ.Κ. 48200, Α.Φ.Μ.
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112521021, ∆.Ο.Υ. Πρέβεζας, µε συνολική τιµή προσφοράς 19.170,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 23.770,80 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: 304/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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