ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 22ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:142/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 22 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 9809/18-5-18 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Περδικάρης Αθανάσιος
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 Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα της
υπ΄αριθμ.8262/2-5-2018 διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος 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 115/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και
τοποθέτηση χλοοτάπητα, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθμ/8262/2-5-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού, η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 18PROC003037161).
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχονες από τους οποίους ένας (1)
αποκλείστηκε και ένας (1) έγινε δεκτός, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 16-05-2018 πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχει ως
εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα την 16-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 82/2018 (ΑΔΑ:7Θ4ΗΩΛΙ-ΓΔ6) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. ΕΣ. 835/11-05-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα (σχετ. η υπ’
αριθμ. 8262/02-05-2018 διακήρυξη).
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3) τις δ/ξεις του Ν.
3852/2010, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4013/2011, 5) την αριθμ. 82/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 6) την
αριθμ. 77/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 7) την αριθμ. πρωτ. 8262/02-05-2018 διακήρυξη του
Δημάρχου.
1) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γαζή Ιωάννα, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος
3) Μαρίνου Λαμπρινή, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της επιχείρησης
«HELLASOD Α.Ε.», Γεωργική & Εμπορική Εταιρεία-Υπηρεσίες φύτευσης και αποθήκευσης, Αλίαρτος
Ο
Βοιωτίας, 107 χιλ.. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32200, Α.Φ.Μ. 099226444, Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, η οποία
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθμό πρωτ. 9570/16-05-2018 και ώρα 09:55 π.μ. και
προσκομίστηκε ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κ. Βράϊλα
Δημήτριο του Ευθυμίου, με Α.Δ.Τ. Χ644374/05-01-2004, Α.Τ. Κερατσινίου, ο οποίος παραβρέθηκε κατά την
διαδικασία του διαγωνισμού. Επίσης μαζί με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς κατατέθηκε φάκελος με δείγμα
τμήματος σωλήνα αποστράγγισης, με αριθ. πρωτ. 9449/15-05-2018 και ώρα 10:53 π.μ.
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της επιχείρησης
«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», Γεωπόνος Ε.Δ.Ε., Μεγάλου Σπηλαίου 17, Τ.Κ. 11522, Αθήνα, Α.Φ.Μ.
110099934, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία κατατέθηκε στις 09:57 ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού από τον ίδιο
τον κ. Γεννάτο Θεοφάνη, με αρ. διαβατηρίου ΑΝ9222767 και ημερ. έκδοσης 06-12-2017, ο οποίος
παραβρέθηκε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Επίσης μαζί με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς
κατατέθηκε φάκελος με δείγμα τμήματος σωλήνα αποστράγγισης, με αριθ. πρωτ. 9071/10-05-2018.
Μετά την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Καταχωρήθηκαν οι προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των κυρίως φακέλων των προσφορών και
διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων των προσφορών των επιχειρήσεων «ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ» και «HELLASOD Α.Ε.» συμφωνούν με τα οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. 8262/02-05-2018
διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συμμετεχόντων και εξευρέθηκαν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
και προέβη για κάθε προσφορά στην μονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής (χωρίς να
ελέγχεται ταυτόχρονα το νομότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με την ένδειξη
«Τεχνική Προσφορά» και στην μονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς των
συμμετεχόντων.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αφού μονογράφηκαν και σφραγίστηκαν παρέμειναν στην Επιτροπή
προκειμένου να αποσφραγιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 10
της διακήρυξης, στον συνημμένο Πίνακα Β΄- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
παρ. 4 άρθρο 79
Ν. 4412/2016
ΝΑΙ

HELLASOD Α.Ε.
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ΝΑΙ
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι:
Α. Tα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά της επιχείρησης «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ»,
κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου, είναι πλήρη και συμφωνούν με τους όρους της αριθμ. πρωτ. 8262/02-05-2018
διακήρυξης και της υπ’ αριθ. 77/2018 μελέτης του Δήμου και συνεπώς η προσφορά γίνεται δεκτή.
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Β. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της επιχείρησης «HELLASOD Α.Ε.» διαπιστώθηκαν τα
εξής:
α) ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρης και συμφωνεί με τους όρους της αριθμ. πρωτ.
8262/02-05-2018 διακήρυξης.
β) ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς παρουσιάζει τις παρακάτω αποκλίσεις:
- Δεν ανευρέθηκε πιστοποιητικό ISO 31000:2009 περί διαχείρισης κινδύνου ή ισοδύναμο, κατά παράβαση των
όρων της υπ’ αριθ. 77/2018 μελέτης του Δήμου Λευκάδας όπου ρητά ορίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, ότι το
εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να βρίσκεται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα.
- το προσκομισθέν δείγμα τμήματος σωλήνα αποστράγγισης δεν φέρει την ταμπέλα σήμανσής του, κατά
παράβαση των όρων της υπ’ αριθ. 77/2018 μελέτης του Δήμου Λευκάδας όπου ρητά ορίζεται, επί ποινή
αποκλεισμού, ότι πρέπει να φέρει ταμπέλα σήμανσης.
- Τα δύο εκ των τριών προσκομισθέντων ιδιωτικών συμφωνητικών του προσφέροντος, για εκτέλεση έργων
αναλόγου αντικειμένου με το δημοπρατούμενο, στερούνται θεώρησης από Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρμόδια Αρχή,
ώστε να προκύπτει η γνησιότητά τους (συμβάσεις με Ε.Π.Ο. και KAPPA PI KAPPA I.K.E.) και συνεπώς δεν
πληρούνται οι όροι της υπ’ αριθ. 77/2018 μελέτης του Δήμου Λευκάδας όπου ρητά ορίζεται, επί ποινή
αποκλεισμού, η βεβαίωση εμπειρίας τριών τουλάχιστον έργων ή εργασιών.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς,
η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει δεκτή η προσφορά της επιχείρησης «HELLASOD Α.Ε.» λόγω
των παραπάνω ουσιωδών παραλείψεων από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπ’ αριθ. 77/2018 μελέτης του
Δήμου.
Γ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς
της επιχείρησης «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», η οποία έγινε δεκτή στην συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας, στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στον ίδιο χώρο και τόπο.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.82/2018-ΑΔΑ:7Θ4ΗΩΛΙ-ΓΔ6
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 22-05-2018 πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, προς την Οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη του
«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», 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.Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα την 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 82/2018 (ΑΔΑ:7Θ4ΗΩΛΙ-ΓΔ6) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της επιχείρησης
«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» η οποία έγινε δεκτή στην φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα (σχετ. η υπ’ αριθμ. 8262/02-05-2018 διακήρυξη).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γαζή Ιωάννα, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος
3) Μαρίνου Λαμπρινή, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3) τις δ/ξεις του
Ν. 3852/2010, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4013/2011, 5) την αριθμ. 82/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 6)
την αριθμ. 77/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 7) την αριθμ. πρωτ. 8262/02-05-2018 διακήρυξη
του Δημάρχου, 8) το από 16-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού
διαγωνισμού, 9) το υπ’ αριθ. 9906/18-05-2018 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισμού προς την επιχείρηση
«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», με κοινοποίηση στην επιχείρηση «HELLASOD A.E.», για ενημέρωση σχετικά με
το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της επιχείρησης που έγινε δεκτή στον διαγωνισμό, στις 22-05-2018 και
ώρα 10:00 π.μ.
Η Επιτροπή προέβη την ώρα 10:00 π.μ. στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της
επιχείρησης «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» η οποία έγινε δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία με το από 16-052018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και αφού προχώρησε στην μονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο
της οικονομικής προσφοράς κατέγραψε την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τα παρακάτω:
A. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Συνοπτική περιγραφή
Αφαίρεση του υφιστάμενου χλοοτάπητα με την
απόθεση των προϊόντων σε χώρο απόρριψης

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

m2

0,29

8 800,00

2.552,00

ΣΥΝΟΛΟ Α

2.552,00
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Μερική
Δαπάνη

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Α ΜΕ ΦΠΑ

612,48
3.164,48

B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Συνοπτική περιγραφή
Προμήθεια στο χώρο του γηπέδου ποταμίσιας
άμμου για τις εργασίες των χωματουργικών

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

m3

33,32

100,00

ΣΥΝΟΛΟ B
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ B ΜΕ ΦΠΑ

Μερική
Δαπάνη
3.332,00
3.332,00
799,68
4.131,68

Γ. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Συνοπτική περιγραφή

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

Διάστρωση της ποταμίσιας άμμου με κατάλληλες
μεθόδους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τεμ.

5.390,00

1,00

ΣΥΝΟΛΟ Γ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Γ ΜΕ ΦΠΑ

Μερική
Δαπάνη
5.390,00
5.390,00
1.293,60
6.683,60

Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Συνοπτική περιγραφή

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

Προμήθεια νέου έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα από
ποικιλία κατάλληλη για γηπεδικούς χώρους,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

m2

2,94

8 800,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ Δ ΜΕ ΦΠΑ

Μερική
Δαπάνη
25.872,00
25.872,00
3.363,36
29.235,36

E. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Συνοπτική περιγραφή

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

Μεταφορά και διάστρωση του έτοιμου χλοοτάπητα
στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές

m2

1,21

8 800,00

ΣΥΝΟΛΟ E
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ E ΜΕ ΦΠΑ

Μερική
Δαπάνη
10.648,00
10.648,00
2.555,52
13.203,52

ΣΤ. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Συνοπτική περιγραφή
Για την κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με
μέθοδο τέτοια ώστε να δίνεται με ακρίβεια η
κατάλληλη κλίση που είναι απαραίτητη για την
αποστράγγιση του γηπέδου.

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

ΜΜ

1,47

4 400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΜΕ ΦΠΑ

Μερική
Δαπάνη
6.468,00
6.468,00
1.552,32
8.020,32

Ζ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Φ50
Συνοπτική περιγραφή
Σωλήνες από PVC, διάτρητοι, αυλακωτοί,
διατομής Φ50

Μονάδα

Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

ΜΜ

2,05

651,00

ΣΥΝΟΛΟ Ζ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Ζ ΜΕ ΦΠΑ

Μερική
Δαπάνη
1.334,55
1.334,55
320,29
1.654,84

H. ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Συνοπτική περιγραφή

Μονάδα
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Τιμή
Μονάδας

Ποσότητα

Μερική
Δαπάνη

Υλικά αρδευτικού δικτύου σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή

Τεμ.

2.383,61

1,00

ΣΥΝΟΛΟ H
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ H ΜΕ ΦΠΑ

2.383,61
2.383,61
572,07
2.955,68

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
57.980,16 €
Φ.Π.Α. (13% & 24%)
11.069,32 €
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)
69.049,48 €
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ
Φ.Π.Α. ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
(ολογράφως)
ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 8262/02-05-2018 διακήρυξη και την αριθμ. 77/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας «Πλάτωνας
Γρηγόρης» προκειμένου ο αγωνιστικός χώρος να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να είναι έτοιμο
προς χρήση στην έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
ομόφωνα προτείνει
Την κατακύρωση της προμήθειας και τοποθέτησης χλοοτάπητα, στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας
«Πλάτωνας Γρηγόρης», στην επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», Γεωπόνος Ε.Δ.Ε., Μεγάλου Σπηλαίου
17, Τ.Κ. 11522, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 110099934, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και από οικονομική άποψη συμφέρουσα
με προσφερόμενη τιμή 57.980,16 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 69.049,48 ευρώ με Φ.Π.Α. (13% & 24%).
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 τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού…»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
1) Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
2) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3) τους όρους της υπ΄αριθ.8262/2-05-2018 Διακήρυξης
4) την υπ’ αριθ. 114/2018-ΑΔΑ:68ΧΡΩΛΙ-54Ρ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5) 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 ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-645/26-04-2018
6) τις από 16-05-2018 και 22-05-2018 γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού
7) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
8) Την παραπάνω εισήγηση,
ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση των από 16-05-2018 και 22-05-2018 Πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη
της επιχείρησης «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», Γεωπόνος Ε.Δ.Ε., Μεγάλου Σπηλαίου 17, Τ.Κ. 11522, Αθήνα,
Α.Φ.Μ. 110099934, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 142/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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