ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 46ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 553/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β'),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 24359/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Μαργέλη Μαρία
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
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.
Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 24-12-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισµού 33.852,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην έγκριση του από 24-12-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για
παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισµού
33.852,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση του από 24-12-2020 πρακτικού επιτροπής διενέργειας
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισµού 33.852,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής
Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει Η Οικονοµική Επιτροπή:
«[…]στ) Αποφασίζει για:i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες,
προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από
µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.[…]»,
Βάσει της υπ’ αριθ. 353/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 33.852,00€, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισµού των όρων της διακήρυξης , εκδόθηκε από τον ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 16147/16-09-2020 διακήρυξη, η
οποία δηµοσιεύτηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:20PROC007332662).
Με την υπ΄αριθµ.392/2020/Α∆Α: ΩΖΠΒΩΛΙ-Σ∆∆ απόφαση της Οικ. Επιτροπής - κατόπιν γνωµοδότησης
της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού- ο συνοπτικός διαγωνισµός της µε αριθµ.16147/16-09-2020
διακήρυξης κηρύχθηκε άγονος και αποφασίστηκε η επανάληψή του. Κατόπιν αυτού εκδόθηκε η µε αριθµ. 17794/710-2020 διακήρυξη η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ:20PROC007440651.
Στον διαγωνισµό δεν υπήρξε καµιά συµµετοχή.
Με την υπ΄αριθµ.400/2020/Α∆Α:6ΜΖΑΩΛΙ-Σ09 απόφαση της Οικ. Επιτροπής - κατόπιν γνωµοδότησης της
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού- ο συνοπτικός διαγωνισµός της µε αριθµ. 17794/7-10-2020 διακήρυξης
κηρύχθηκε άγονος και αποφασίστηκε η µαταίωση της διαδικασίας για παροχή υπηρεσία περισυλλογής και
σταυλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων καθώς δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και η προσφυγή,
σύµφωνα µε την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση για την ανάθεσή της, σύµφωνα µε τους όρους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µελέτης που
αναφέρονται στην µε αριθµό πρωτ.: 17794/7-10-2020 /Α∆ΑΜ: 20PROC007440651 ∆ιακήρυξης του άγονου
διαγωνισµού που προηγήθηκε.
Με την αριθµ.491/2020/Α∆Α:6ΝΤ0ΩΛΙ-2ΧΙ απόφαση Οικ. Επιτροπής ορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία
η
υποβολής προσφορών η 11 ∆εκεµβρίου και ώρα 10:00 π.µ.
Κατόπιν εκδόθηκε από τον ∆ήµαρχο η µε αριθµ.22026/4-12-2020 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση η οποία
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας.
Επίσης θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
-Tο από 11-12-2020 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση, σύµφωνα µε το οποίο
η Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης «ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ», Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας,
Α.Φ.Μ. 069755005, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου, ως προσωρινής αναδόχου.
-Την υπ΄ αριθ. 537/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της
Επιτροπής διαπραγµάτευσης.
-Την υπ’ αριθ. πρωτ. 24219/23-12-2020 πρόσκληση του ∆ήµου περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
στην προσωρινή ανάδοχο επιχείρηση.
-Την εµπρόθεσµη κατάθεση (αριθ. πρωτ. 24464/24-12-2020) σφραγισµένου φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου επιχείρησης
Η Επιτροπή που διενήργησε τη διαπραγµάτευση συνέταξε το από 24-12-2020 Πρακτικό το οποίο έχει ως
εξής:
η
Στη Λευκάδα σήµερα την 24 ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30 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. 71/2020 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, για την παροχή υπηρεσίας
περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
3) ∆ρακάτου Μαρία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολογίας-Γεωπονίας, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1. Tο από 11-12-2020 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε το
οποίο η Επιτροπή του διαγωνισµού πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης «ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ»,
Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας, Α.Φ.Μ. 069755005, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου, ως προσωρινής αναδόχου.
2. Την υπ΄ αριθ. 537/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού.
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3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 24219/23-12-2020 πρόσκληση του ∆ήµου περί υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης στην προσωρινή ανάδοχο επιχείρηση.
4. Την εµπρόθεσµη κατάθεση (αριθ. πρωτ. 24464/24-12-2020) σφραγισµένου φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου επιχείρησης.
5. Την αριθ. πρωτ. εσωτ. 2791/24-12-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής στις 24-12-2020 προκειµένου να αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου επιχείρησης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην µονογραφή και σφράγιση του κυρίως φακέλου µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και κατόπιν στην αποσφράγισή του, σε µονογραφή και σφράγιση όλων των δικαιολογητικών καθώς
και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στον φάκελο για την προσωρινή ανάδοχο
επιχείρηση
«ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ» καθώς και για την επιχείρηση «ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» στις ικανότητες της
οποίας στηρίζεται η πρώτη, είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφα ποινικών µητρώων.
Υπεύθυνες δηλώσεις:
- για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς που οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές.
- ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- ότι δεν έχουν επιβληθεί πρόστιµα της παρ. 2.2.3.2.γ. της διακήρυξης.
- ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι στην παρ. 2.2.3.4. της διακήρυξης λόγοι αποκλεισµού.
- ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Ότι δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Επιµελητήριο.
2. Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας.
3. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας.
4. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή παύση εργασιών ή άλλης ανάλογης κατάστασης καθώς και ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση ή αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση.
5. Προσωποποιηµένη πληροφόρηση από την ΑΑ∆Ε.
Η Επιτροπή κατόπιν ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης οµόφωνα κρίνει ότι αυτά είναι
πλήρη και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην αριθ. πρωτ. 17794/07-10-2020 διακήρυξη του ∆ήµου.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, για
την παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, στην επιχείρηση
«ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ», Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας, Α.Φ.Μ. 069755005, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου, γιατί η προσφορά
της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 17794/07-10-2020 διακήρυξης και της αριθ. 5/2020
µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας, µε συνολική τιµή προσφοράς 26.600,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 32.984,00 ευρώ µε
Φ.Π.Α. 24% και 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 αποφασίσει
περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής . «
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
•
τις διατάξεις του Ν.4412/2016
•
τους όρους της υπ΄ αριθµ. 17794/7-10-2020 ( Α∆ΑΜ:20PROC007440651) διακήρυξης
•
η µε αριθµ.22026/4-12-2020 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση
•
Την αριθµ. την υπ’ αριθ. 15978/15-09-2020 (Α∆Α:6206ΩΛΙ-Γ7Ξ, Α∆ΑΜ: 20REQ007310051)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί
των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµων ποσών, τη συνδροµή
α
των προϋποθέσεων της παρ 1 του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
•
την µε αριθµ. 537/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
•
την από 24-12-2020 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
•
την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α. Την έγκριση του από 24-12-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαπραγµάτευσης και
Β. Την κατακύρωση, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, για την παροχή υπηρεσίας
περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, στην επιχείρηση «ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ», Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας, Α.Φ.Μ. 069755005, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου, γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 17794/07-10-2020 διακήρυξης και της αριθ. 5/2020
µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας, µε συνολική τιµή προσφοράς 26.600,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 32.984,00 ευρώ
µε Φ.Π.Α. 24% και διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 553/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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