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:313/2018
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 3 Ε.Η.∆. Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης των πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων δήµου Λευκάδας,
µε αριθµό ∆ιακήρυξης 10844/31-05-2018, που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων δήµου Λευκάδας,
µε αριθµό ∆ιακήρυξης 10844/31-05-2018, που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 143/2018 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για
την παροχή υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων δήµου Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η
προκήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ 18PROC003186364 2018-05-31).
Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό 3 συµµετέχοντες από τους οποίους δύο (2) έγιναν δεκτοί, για τους
λόγους που αναφέρονται στα από 9-07-2018 και 2-08-2018 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού, που
εγκρίθηκε µε την υπ.’ αριθ. 235/2018 (Α∆Α: 720ΝΩΛΙ-3ΜΘ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 136/2018 (Α∆Α ΩΥΑΨΩΛΙ-ΥΟΩ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε τα από 9-07-2018 και 2-08-2018
πρακτικά
αξιολόγησης προς την οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη της επιχ/σης «MECCANICA GROUP A.E.» ως
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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. 235/2018 (Α∆Α: 720ΝΩΛΙ-3ΜΘ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η επιχ/ση «MECCANICA GROUP A.E.» κλήθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ 17171/27-08-2018 ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ να υποβάλει, εντός 20 ηµερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 1 του v. 4250/2014 (Α΄ 74) της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η Επιτροπή διαγωνισµού αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και
σε έλεγχο τους συνέταξε το από 17-09-2018 πρακτικό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
και έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 17/09/2018, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00, η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία
συστάθηκε µε την αριθµ. 136/2018 (Α∆Α:ΩΥΑΨΩΛΙ-ΥΟΩ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνήλθε
προκειµένου να προβεί στην καταγραφή - αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στις
10-09-2018 από τον προσωρινό ανάδοχο µε την επωνυµία «MECCANICA GROUP A.E.» και σε σφραγισµένο
φάκελο, µε αριθ. πρωτ. 18188/11-09-2018 µετά την υπ΄αριθµ.17171/27-08-2018 πρόσκληση της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες/ούσες:
1) Καρύδη Ελένη, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος & Πρόεδρος Επιτροπής.
2) Ροντογιάννη ∆ήµητρα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, τακτικό µέλος &
Γραµµατέας Επιτροπής.
3) Σίδερης Ελευθέριος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, τακτικό µέλος.
Στη συνέχεια η επιτροπή αφού διαπιστώθηκε απαρτία, προχώρησε στην καταγραφή και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών
από τον προσωρινό ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 3.2. της
υπ΄αριθ. 10844/2018 διακήρυξης.
Ο προσφέρων υπέβαλλε ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης
στις 10/09/2018. Συνεπώς η ηλεκτρονική κατάθεση ήταν εµπρόθεσµη.
Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, καταγράφηκαν ως ακολούθως:
1. Αρ. 104998,104929,104969/7-9-2018 αντίγραφα ποινικών µητρώων µελών διοικητικού συµβουλίου
και εκπροσώπου εταιρίας αντίστοιχα
2. Αριθ. 404984/29-8-2018 πιστοποιητικό Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης περί ασφαλιστικής ενηµερότητας εταιρίας
3. Η από 10-9-2018 υπεύθυνη δήλωση Προέδρου, εκπροσώπου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της
εταιρίας περί ασφαλιστικής ενηµερότητας προσωπικού εταιρίας
4. Αρ. 7426/13-7-2018 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ότι η εταιρία δεν κηρύχθηκε σε
πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση εργασιών
5. Αρ. 22944/11-7-2018 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί µη κατάθεσης δικογράφου
αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωµών
6. Αρ. 22948/11-7-2018 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί µη κατάθεσης δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
7. Αρ. 22941/11-7-2018 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί µη θέσεως σε αναγκαστική
διαχείριση.
8. Αρ. 22947/11-7-2018 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί µη κατάθεσης δικογράφου
αίτησης συνδιαλλαγής- εξυγίανσης (άρθρο99 Ν. 3588/2017).
9. Αρ. 22949/11-7-2018 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί µη κατάθεσης δικογράφου
αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
10. Αρ. 22951/11-7-2018 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί µη κατάθεσης δικογράφου
αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης.
11. Αρ. 22946/11-7-2018 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί µη λύσεως εταιρίας.
12. Αρ. 159/10-7-2018 Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης περί µη λύσεως εταιρίας.
13. Αρ. 160/10-7-2018 Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης περί διορισµού ή αντικατάσταση
εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού στην εταιρία.
14. Η από 13-07-2018 βεβαίωση Εφετείου Θεσσαλονίκης-Τµ. Πολιτικό, σχετικά µε την κατάργηση της
διάταξης του άρθρου 46 Ν. 1892/1990 περί ειδικής εκκαθάρισης.
15. Αρ. 256663/18-7-2018 πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσ/νίκης περί
σκοπού εταιρίας.
16. Αρ. 573272.816454/14-4-2018 πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θες/νίκης
περί ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρίας.
17. Αρ. 654632.935742/10-9-2018 γενικό πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Θεσ/νίκης περί α. σύστασης εταιρίας, τροποποιήσεων καταστατικού, β. βεβαίωσης για µη καταχώριση στη
µερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφασης Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρίας & θέση αυτής σε
εκκαθάριση, για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, απόφασης που να την θέτει υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, γ. περί µετοχών εταιρίας.
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18. Η από 10-9-2018 αναλυτική κατάσταση µετόχων της εταιρίας και αριθµού µετοχών κάθε µετόχου
(µετοχολόγιο).
19. Αρ. πρωτ. ΕΞ- 230852/3-7-2018 έγγραφο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & αρ. 1581, 1673/2018 ένορκες βεβαιώσεις.
20. Αρ. 65502794/31-8-2018 πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας της εταιρίας.
21. Η από 10-9-2018 υπεύθυνη δήλωση µη αποκλεισµού εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν.
4412/16.
22. Η από 10-9-2018 υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της οι
οριζόµενοι στην παράγραφο 2.2.3.4. της διακήρυξης λόγοι αποκλεισµού.
23. Το πιστοποιητικό ELOT EN ISO 9001:2008 (αριθ. πιστοποιητικού 1907/∆ µε ηµεροµηνία έκδοσης
30-05-2016, ηµεροµηνία τροποποίησης 30-01-2018 και ισχύ έως την 15-09-2018).
24. Το πιστοποιητικό ELOT EN ISO 14001:2004 (αριθ. πιστοποιητικού 345/Π µε ηµεροµηνία έκδοσης
30-05-2016 και ισχύ έως την 15-09-2018).
25. Το πιστοποιητικό ELOT 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ( αριθ. πιστοποιητικού 219/Α µε
ηµεροµηνία έκδοσης 30-05-2016 και ισχύ έως την 29-05-2019).
26. Αρ. 409/3-2-2017 & 2729/21-8-2018 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (χρονική διάρκεια σύµβασης από
16-10-2015 έως 15-02-2016) καθώς και οι αρ. 410/3-2-2017 & 2728/21-8-2018 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
(χρονική διάρκεια σύµβασης από 16-02-2016 έως 15-06-2016).
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
προσκοµίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της υπ΄ αριθ. 10844/2018
διακήρυξης.
Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Α. Τα αριθ. 1 έως και 22 καθώς και το υπ΄ αριθ. 25 προαναφερόµενα υποβληθέντα
δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.
Β. Για τα υπ΄ αριθ. 23 και 24 δικαιολογητικά διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Το πιστοποιητικό (αρ. 22 δικαιολογητικό) ELOT EN ISO 9001:2008 έληγε στις 15-09-2018.
-Το πιστοποιητικό (αρ. 23 δικαιολογητικό) ELOT EN ISO 14001:2004 έληγε στις 15-09-2018.
Γ. Από τα υπ΄αριθ. 26. προαναφερόµενα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτουν οι
ποσότητες σε τόνους απορριµµάτων που δεµατοποιήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα.
Επειδή από τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα της
παραγράφου Γ δικαιολογητικά καθώς και ασάφεια στα υποβληθέντα της παραγράφου Β
δικαιολογητικά
η επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει
ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει συµπληρωµατικά σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της υπ’ αριθµ.
10844/2018 διακήρυξης, τα παρακάτω:
1. Αναθεωρηµένο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 επειδή το ισοδύναµο ISO 9001:2008
η
που µας προσκοµίσατε έληγε την 15 /09/2018.
2. Αναθεωρηµένο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ELOT EN ISO 14001:2015 επειδή το ισοδύναµο
η
ELOT EN ISO 14001:2004 που µας προσκοµίσατε έληγε την 15 /09/2018.
3. Τις υπ΄αριθµ. 390/16-02-2016 και 2475/16-10-2015 συµβάσεις και κάθε αποδεικτικό στοιχείο από τα
οποία να προκύπτουν οι ποσότητες σε τόνους απορριµµάτων που δεµατοποιήθηκαν από την εταιρεία σας
σύµφωνα µε τις υπ΄αριθµ. 409/03-02-2017, 2729/21-08-2018, 410/03-02-2017 και 2728/21-08-2018 βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. (ΟΤΑ)-Χανιά Κρήτης,
Η επιτροπή θα συνεχίσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αφού ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία
«MECCANICA GROUP A.E.» προσκοµίσει εµπρόθεσµα τα απαιτούµενα ανωτέρω συµπληρωµατικά στοιχεία.
Για διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.»
Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 18693/19-09-2018 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισµού το οποίο απεστάλη
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στις 21-09-2018 και ώρα 14:27 κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να
καταθέσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά.
Ο προσωρινός ανάδοχος µε την επωνυµία «MECCANICA GROUP A.E.» κατέθεσε συµπληρωµατικά
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στις 26-09-2018 και ώρα 13:35, και σφραγισµένο φυσικό
φάκελο µε αριθ. πρωτ. 19604/28-09-2018.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος κατατέθηκε εµπρόθεσµα, καθώς και την πληρότητα των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ανωτέρω οικονοµικό φορέα.
Το από 9-10-2018 Πρακτικό αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και έχει ως εξης:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 09/10/2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία
συστάθηκε µε την αριθµ. 136/2018 (Α∆Α:ΩΥΑΨΩΛΙ-ΥΟΩ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνήλθε
προκειµένου να προβεί στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα,
από τον προσωρινό ανάδοχο µε την επωνυµία «MECCANICA GROUP A.E.» ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος
στις 26-09-2018 και ώρα 13:35, και σε σφραγισµένο φυσικό φάκελο µε αριθ. πρωτ. 19604/28-09-2018 κατόπιν
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του µε αριθ. πρωτ. 18693/19-09-2018 εγγράφου της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, το οποίο απεστάλη
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στις 21-09-2018 και ώρα 14:27
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες/ούσες:
1) Καρύδη Ελένη, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος & Πρόεδρος Επιτροπής.
2) Ροντογιάννη ∆ήµητρα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, τακτικό µέλος &
Γραµµατέας Επιτροπής.
3) Σίδερης Ελευθέριος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, τακτικό µέλος.
Η Επιτροπή σε συνέχεια του από 10/09/2018 πρακτικού της κατέγραψε τα υποβληθέντα
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο µε την επωνυµία
«MECCANICA GROUP A.E.» τα οποία είναι:
1. Αναθεωρηµένο - επικαιροποιηµένο πιστοποιητικό αρ. 1907/∆/18-9-2018 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
2. Αναθεωρηµένο - επικαιροποιηµένο πιστοποιητικό αρ. 345Π/18-9-2018 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.
3. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύµβασης µεταξύ του οικονοµικού φορέα «MECCANICA GROUP A.E.» και της
∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. (ΟΤΑ) οι οποίες είναι:
- η αρ. 3132/25-9-2018 βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρ. 390/16-2-2016 σύµβασης σύµφωνα µε την οποία η
υπηρεσία δεµατοποίησης αφορούσε ποσότητα 4.250,00 τόνων αστικών αποβλήτων και
- η αρ. 3120/24-9-2018 βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρ. 2475/16-102015 σύµβασης σύµφωνα µε την οποία η
υπηρεσία δεµατοποίησης αφορούσε ποσότητα 4.000,00 τόνων αστικών αποβλήτων.
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών
κατακύρωσης και διαπιστώθηκε ότι:
Τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή από τον
προσωρινό ανάδοχο µε την επωνυµία «MECCANICA GROUP A.E.» είναι πλήρη και σύµφωνα µε όσα
προβλέπει η διακήρυξη.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το από 10-9-2018 πρακτικό της η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, και δεν συντρέχει λόγος
αποκλεισµού ή µαταίωσης της διαδικασίας.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
1. Την έγκριση των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου µε την
επωνυµία «MECCANICA GROUP A.E.» και
2. την οριστική κατακύρωση του διαγωνισµού υπέρ του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «MECCANICA
GROUP A.E.» ∆/νση: Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646, Α.Φ.Μ.:997997760, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, διότι κατέθεσε ηλεκτρονικά και εντύπως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα
οποία ήταν πλήρη και είχε την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά για το ∆ήµο Λευκάδας µε συνολική
προσφερόµενη τιµή µε Φ.Π.Α. 1.239.227,63 €.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»
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:
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Τους όρους της υπ΄ αριθ. 10844/31-05-2018 διακήρυξης
- Τα από 17-09-2018 και 9-10-2018 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού
- Την υπ’ αριθ. 141/2018-Α∆Α:ΩΥΕΡΩΛΙ-Γ9Ζ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα
µε την οποία για το οικονοµικό έτος 2018 η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.20-6262.001 µε το ποσό των
450.000,00 ευρώ µε αριθµό Π.Α.Υ. Α-767/22-5-2018, το έτος 2019 το ποσό των 730.000,00 ευρώ στον ίδιο
κωδικό και το έτος 2020 το ποσό των 279.976,00 ευρώ επίσης στον ίδιο κωδικό,
- Τα στοιχεία του φακέλου,
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
α. την έγκριση των από 17-09-2018 και 9-10-2018 Πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού και
β. την κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών
αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδας (αριθµ.10844/31-05-2018 διακήρυξης) στον οικονοµικό φορέα µε την
επωνυµία «MECCANICA GROUP A.E.» ∆/νση: Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54646,
Α.Φ.Μ.:997997760, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374)
του Ν. 4412/2016.
Επισηµαίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο
3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν
τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 313/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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