ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 54ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 363/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 21 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 26470/17-11-17 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. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 19 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 19
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης του από 16-11-2017 πρακτικού
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων
(σχετ.η µε αριθµ.22302/04-10-2017 διακήρυξη ∆ηµάρχου) και κατακύρωση αποτελέσµατος»
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

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:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αριθµ. 214/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας.
3. Η µε αριθµ.Α-944 Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο µητρώο δεσµεύσεων του ∆ήµου.
4. Το µε αριθµ.1360/31-07-2017 πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ
17REQ001780870.
5. Η µε αριθµ.294/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α:6ΩΒΛΩΛΙ-Ξ∆Μ, µε την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόµενης δαπάνης σύµφωνα µε τις αναληφθείσες
Π.Α.Υ.
6. Το εγκεκριµένο αίτηµα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 17REQ002046159
7. Η µε αριθµ.294/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της
προµήθειας τροχού διάνοιξης αυλάκων µε συνοπτικό διαγωνισµό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
και καταρτίσθηκαν οι όροι σχετικής διακήρυξης
8. Την αριθµ. 22302/04-10-2017 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
9. Τη µε αριθµ. 323/2017-A∆Α:ΩΡ5ΠΩΛΙ-ΠΛ4 απόφαση οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και ανάδειξης προσωρινού µειοδότη.
10. Το µε αριθµ.25496/07-11-2017 πρόσκληση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
11. Την ανάγκη προµήθειας τροχός διάνοιξης αυλάκων.
12. Το από 16-1112017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
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«Στη Λευκάδα σήµερα την 16η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη 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. 304/2017 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής προκειµένου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΣ. 2176/15-11-2017 πρόσκληση, να προβεί στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 22302/04-10-2017).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πάντζου Ζωή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης, τακτικό µέλος,
Πρόεδρος Επιτροπής
2) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Βουκελάτος Θωµάς, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
Με το από 19-10-2017 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», Ιερά οδός 83,
Ρουφ, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094022919, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινής αναδόχου.
Με την υπ΄αριθµ. 323/2017 (Α∆Α: ΩΡ5ΠΩΛΙ-ΠΛ4) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε
το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» κλήθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ. 25496/07-11-2017 πρόσκληση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, η οποία
κοινοποιήθηκε στην εταιρεία στις 07-11-2017, να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός 10 ηµερών
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 20 της διακήρυξης δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε στην αρµόδια για τον διαγωνισµό Υπηρεσία του ∆ήµου
Λευκάδας, εµπρόθεσµα (σχετ. αριθµ. πρωτ. 26073/14-11-2017), 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 αρµόδιας δικαστικής αρχής και διοικητικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης καθώς και ότι δεν τελούν
σε περιπτώσεις κήρυξης σε πτώχευση κ.λπ.
4. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
5. Πιστοποιητικά Επιµελητηρίου
6. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 20 της διακήρυξης.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων στην
εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Α.Ε.», Ιερά οδός 83, Ρουφ, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094022919, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, µε συνολική τιµή
προσφοράς 21.290,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 26.399,60 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, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει περί:
α) της έγκρισης του από 16-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων της µε αριθµ. 22302/04-10-2017
∆ιακήρυξης, και
β) την κατακύρωση της προµήθειας τροχού διάνοιξης αυλάκων της µε αριθµ. 22302/04-10-2017 ∆ιακήρυξης
στην επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», Ιερά οδός 83, Ρουφ, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094022919, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, µε
συνολική τιµή προσφοράς 21.290,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 26.399,60 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% διότι κατέθεσε όλα
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για τον ∆ήµο Λευκάδας η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει ΚΑ 30-7131.005, σύµφωνα µε την
αριθµ.294/2017-Α∆Α:6ΩΒΛΩΛΙ-Ξ∆Μ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
α) την έγκριση του από 16-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του
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συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων της µε αριθµ. 22302/04-10-2017
∆ιακήρυξης, και
β) την κατακύρωση της προµήθειας τροχού διάνοιξης αυλάκων της µε αριθµ. 22302/04-10-2017 ∆ιακήρυξης
στην επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», Ιερά οδός 83, Ρουφ, Τ.Κ. 11855, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094022919, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, µε
συνολική τιµή προσφοράς 21.290,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 26.399,60 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% διότι κατέθεσε όλα
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για τον ∆ήµο Λευκάδας η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει ΚΑ 30-7131.005, σύµφωνα µε την
αριθµ.294/2017-Α∆Α:6ΩΒΛΩΛΙ-Ξ∆Μ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 363/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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