ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:220/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 20 του μήνα Ιουλίου του έτους
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ: 14388/16-7-2018 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 Διοίκησης-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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
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 σωλήνων ύδρευσης του Δήμου
Λευκάδας της υπ΄αριθμ.11380/6-06-2018 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 155/2018 απόφασης 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 Δήμαρχο η με αριθμ.11380/6-06-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού, η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 18PROC003225900).
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό πέντε (5) συμμετέχοντες από τους οποίους ένας (1)
αποκλείστηκε και τέσσερις (4) έγιναν δεκτοί, για τους λόγους που αναφέρονται στα από 25-06-2018 και 2-072018 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας και έχουν ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα την 25-06-2018, ημέρα Δευτέρα 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. 1134/19-06-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που
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κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης του
Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ’ αριθμ. 11380/06-06-2018 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
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της εταιρείας «Β.
ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», Λάππα Αχαϊας, Τ.Κ. 27052, Α.Φ.Μ. 094123663, Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών, η οποία
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθμό πρωτ. 12690/22-06-2018 και ώρα 09:59 π.μ.
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της εταιρείας «Γ.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε..», ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου-Οδός Ι, Τ.Κ. 71500, Α.Φ.Μ. 094274270, Δ.Ο.Υ.
Ηρακλείου, η οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθμό πρωτ. 12743/22-06-2018 και
ώρα 12:30 μ.μ.
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της επιχείρησης
«ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», 1ο Χιλ. Λευκάδας-Νυδριού, Τ.Κ. 31100, Α.Φ.Μ. 043301773, Δ.Ο.Υ.
Λευκάδας, η οποία κατατέθηκε ιδιοχείρως ενώπιον της Επιτροπής από τον κ. Βουκελάτο Χρήστο του Μιχαήλ,
ο οποίος και παρευρέθηκε κατά την διαγωνιστική διαδικασία.
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της εταιρείας «ΥΙΟΙ Ι.
ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε.», 1ο Χιλ. Λευκάδας-Νυδριού, Τ.Κ. 31100, Α.Φ.Μ. 998705426, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, η οποία
κατατέθηκε ιδιοχείρως ενώπιον της Επιτροπής από τον νόμιμο εκπρόσωπο κ. Κατωπόδη Χρίστο του Ιωάννη,
ο οποίος και παρευρέθηκε κατά την διαγωνιστική διαδικασία.
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της επιχείρησης
«ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ», Μπιζανίου 253, Φιλιππιάδα, Τ.Κ. 48200, Α.Φ.Μ. 112521021, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, η
οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθμό πρωτ. 12788/25-06-2018 και ώρα 09:56
π.μ.
Κατά την διαγωνιστική διαδικασία παρευρέθηκε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης κ. Νάϊκας
Νικόλαος του Ιωάννη.
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 των
συμμετεχόντων και διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων των προσφορών συμφωνούν με τα
οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. 11380/06-06-2018 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» που εξωτερικά συμφωνούν μετ οριζόμενα στην διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων 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
των φακέλων 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 της διαγωνιστικής διαδικασίας.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ.
2.4.3 της διακήρυξης, στον συνημμένο Πίνακα Β΄- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τον
οποίο διαπιστώθηκε ότι :
1. Tα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας «Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» συμφωνούν
με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
2.Tα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας «Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
3. Tα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς της επιχείρησης «ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» συμφωνούν με
τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
4. Tα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας «ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε.» συμφωνούν με
τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
5. Tα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς της επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ» συμφωνούν με
τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
5. Συνεχίζοντας η Επιτροπή την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των τεχνικών
προσφορών:
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
όπου διαπιστώθηκαν οι εξής ελλείψεις:
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-

Η συμμετέχουσα εταιρεία προσκόμισε απλά φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών συμμόρφωσης τα
οποία δεν είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή, ήτοι από δικηγόρο, επειδή πρόκειται για ιδιωτικά
έγγραφα, κατά παράβαση των όρων που ορίζονται στην παρ. Β.8. παρ. «Διευκρίνιση 2η : Σχετικά με
την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων».
Το πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας από τον οργανισμό WRAS που προσκομίστηκε είναι απλό
φωτοαντίγραφο στην αγγλική γλώσσα, δεν είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και
δεν φέρει επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή ως ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το
πρωτότυπο κατά παράβαση:
α) της παρ. 2.1.4 της διακήρυξης όπου ρητά ορίζεται ότι οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
β) του άρθρου 3 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της αριθ. 98/2018 μελέτης του Δήμου όπου
ρητά ορίζεται ότι: o προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει Πιστοποιητικά Ελέγχου
ποιότητας (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ευανάγνωστα) του είδους από Διαπιστευμένο
/Πιστοποιημένο Φορέα Δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και επανελέγχου των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς, η
Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας «Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.» σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.4.7. της διακήρυξης «Λόγοι απόρριψης προσφορών» και
συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο θ) όπου ρητά ορίζεται ότι απορρίπτεται προσφορά η οποία παρουσιάζει
ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας
«Γ.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της αριθ. 11380/2018
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 98/2018 μελέτης του Δήμου και συνεπώς η προσφορά
γίνεται δεκτή.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης
«ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της αριθ. 11380/2018
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 98/2018 μελέτης του Δήμου και συνεπώς η προσφορά
γίνεται δεκτή.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΥΙΟΙ Ι.
ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε.» και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της αριθ. 11380/2018 διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 98/2018 μελέτης του Δήμου και συνεπώς η προσφορά γίνεται δεκτή.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ.
ΜΑΡΙΝΑ» όπου διαπιστώθηκαν οι εξής ελλείψεις:
Το πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας από τον οργανισμό WRAS που προσκομίστηκε είναι στην
αγγλική γλώσσα και φέρει επικύρωση από δικηγόρο ως ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το
πρωτότυπο.
Όμως δεν είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα όπως προβλέπεται στην παρ. 2.1.4
της διακήρυξης όπου ορίζεται ότι «οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο».
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και επανελέγχου των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς η
Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με την παρ. 2.4.7 περ. β της διακήρυξης όπου προβλέπεται ότι η
αναθέτουσα αρχή δύναται να μην απορρίπτει προσφορά σε περίπτωση ελλείψεων εφόσον επιδέχεται
συμπλήρωση ή διόρθωση, να σταλεί έγγραφο στην επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ» προκειμένου να
προσκομίσει στην Επιτροπή μεταφρασμένα από αρμόδιο πρόσωπο τα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας από
τον οργανισμό WRAS.
6. Σε αυτό το σημείο προσκομίσθηκε από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λευκάδας κλειστός φάκελος
για τον παρόντα διαγωνισμό της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.», με
έδρα Ηράκλειο Κρήτης, η οποία παραδόθηκε από εταιρεία ταχυμεταφορών στο Πρωτόκολλο του Δήμου και
έλαβε αριθ. πρωτ. 12842/25-06-2018 και ώρα παραλαβής 13:37.
Η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι η προσφορά της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.» κατατέθηκε εκπρόθεσμα κατά παράβαση των παρ. 1.5 και 2.4.2.1 της διακήρυξης
όπου ρητά ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 25η Ιουνίου 2018 και ώρα
10:00 π.μ. και συνεπώς απορρίπτεται ως μη κανονική.
7. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να διακόψει
την διαγωνιστική διαδικασία λόγω λήξης του ωραρίου εργασίας και να συνεδριάσει εκ νέου όταν θα έχουν
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αποσταλεί τα συμπληρωματικά στοιχεία που θα ζητήσει εγγράφως η Επιτροπή από την συμμετέχουσα στον
διαγωνισμό επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ».
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
«Στη Λευκάδα σήμερα την 02-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων επιτροπών του Δήμου) η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμών & 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 συνέχιση του συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για τις ανάγκες του
Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ’ αριθ. 11380/06-06-2018 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 υπ’ αριθ. 95/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Λευκάδας Δήμου Λευκάδας, 7) την αριθμ. 11380/0606-2018 διακήρυξη, 8) το από 25-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, 9) το υπ’ αριθ. πρωτ.
12788/28-06-2018 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισμού προς την συμμετέχουσα στον διαγωνισμό
επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ» για συμπλήρωση ελλείψεων της προσφοράς.
1. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατατέθηκε κλειστός φάκελος της επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ» στο
πρωτόκολλο του Δήμου (αριθ. πρωτ. 13322/02-07-2018, ώρα 08:03 π.μ.), σε απάντηση του υπ’ αριθ.
πρωτ. 12788/28-06-2018 εγγράφου της Επιτροπής διαγωνισμού προς την συγκεκριμένη επιχείρηση για
συμπλήρωση ελλείψεων της προσφοράς.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον κλειστό φάκελο και διαπίστωσε ότι περιείχε δύο πιστοποιητικά
ελέγχου ποιότητας από τον οργανισμό WRAS, με αριθμούς έγκρισης 1407510 και 1407511, επίσημα
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από δικηγόρο.
Όλα τα έγγραφα μονογράφτηκαν και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι τα συμπληρωματικά στοιχεία που
προσκομίστηκαν, ήτοι τα μεταφρασμένα πιστοποιητικά, καλύπτουν τους όρους της διακήρυξης και της
μελέτης του Δήμου και συνεπώς κάνει δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία την προσφορά της επιχείρησης.
2. Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι προσφορές που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό και συμμετέχουν
στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών είναι των εταιρειών: «Γ.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», «ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε.» και
«ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ».
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 04-07-2018 και ώρα
13:00 μ.μ.
Στην εταιρεία «Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», της οποίας η προσφορά δεν έγινε δεκτή, θα
επιστραφεί ο κλειστός φάκελος της οικονομικής προσφοράς
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 4-07-2018 πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, προς την Οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη του
οικονομικού φορέα «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. Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα την 04-07-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονομικής 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 των οικονομικών προσφορών των
επιχειρήσεων οι οποίες έγιναν δεκτές στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης του
Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11380/06-06-2018 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. 98/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, 7) την
αριθμ. 11380/06-06-2018 διακήρυξη, 8) το από 25-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, 9) το
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υπ’ αριθ. πρωτ. 12788/28-06-2018 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισμού προς την συμμετέχουσα στον
διαγωνισμό επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ», 10) το από 02-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής
διαγωνισμού με το οποίο κάνει δεκτές στην διαγωνιστική διαδικασία τις επιχειρήσεις «Γ.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», «ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε.» και «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ.
ΜΑΡΙΝΑ», 11) το υπ’ αριθ. πρωτ. 13443/02-07-2018 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισμού για ενημέρωση
αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.
Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν ο κ. Βουκελάτος Χρήστος, ο κ. Κατωπόδης Χρίστος
και ο κ. Νάϊκας Νικόλαος ως νόμιμοι-εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων «ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε.» και «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ».
Η Επιτροπή προέβη την ώρα 13:00 μ.μ. στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών
των επιχειρήσεων «Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», «ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗ
Ο.Ε.» και «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ» οι οποίες έγιναν δεκτές στον συνοπτικό διαγωνισμό και αφού προχώρησε
στην μονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο των οικονομικών προσφορών κατέγραψε τις τιμές σύμφωνα με
τα παρακάτω:
«Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
α/α
Περιγραφή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
Κόστος (€)
ΜΕΤΡΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
1
Αγωγός HDPE Φ63 16 ΑΤΜ
1500
2,18
3.270,00
2
Αγωγός HDPE Φ90 10 ΑΤΜ
2100
2,90
6.090,00
3
Αγωγός HDPE Φ110 10 ΑΤΜ
1000
4,48
4.480,00
4
Αγωγός HDPE Φ125 10 ΑΤΜ
800
5,70
4.560,00
5
Αγωγός HDPE Φ125 16 ΑΤΜ
400
8,44
3.376,00
Σύνολο

21.776,00

Φ.Π.Α. 24 %

5.226,24

Γενικό σύνολο

27.002,24

«ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»
α/α
Περιγραφή
1
2
3
4
5

Αγωγός
Αγωγός
Αγωγός
Αγωγός
Αγωγός

HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΑ
1500
2100
1000
800
400

Φ63 16 ΑΤΜ
Φ90 10 ΑΤΜ
Φ110 10 ΑΤΜ
Φ125 10 ΑΤΜ
Φ125 16 ΑΤΜ

Αγωγός
Αγωγός
Αγωγός
Αγωγός
Αγωγός

HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE

Αγωγός
Αγωγός
Αγωγός
Αγωγός
Αγωγός

HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE

3.102,00
6.132,00
4.336,00
4.416,00
3.242,00
21.228,00

Φ.Π.Α. 24 %

5.094,72

Γενικό σύνολο

26.322,72

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΑ
1500
2100
1000
800
400

Φ63 16 ΑΤΜ
Φ90 10 ΑΤΜ
Φ110 10 ΑΤΜ
Φ125 10 ΑΤΜ
Φ125 16 ΑΤΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
2,14
2,98
4,43
5,64
8,35

Κόστος (€)
3.210,00
6.258,00
4.430,00
4.512,00
3.340,00

Σύνολο

21.750,00

Φ.Π.Α. 24 %

5.220,00

Γενικό σύνολο

26.970,00

«ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ»
α/α
Περιγραφή
1
2
3
4
5

Κόστος (€)

Σύνολο

«ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε.»
α/α
Περιγραφή
1
2
3
4
5

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
2,068
2,920
4,336
5,520
8,105

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΑ
1500
2100
1000
800
400

Φ63 16 ΑΤΜ
Φ90 10 ΑΤΜ
Φ110 10 ΑΤΜ
Φ125 10 ΑΤΜ
Φ125 16 ΑΤΜ
Σύνολο

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
1,88
2,60
3,91
5,00
7,45

Κόστος (€)
2.820,00
5.460,00
3.910,00
4.000,00
2.980,00
19.170,00

5

Φ.Π.Α. 24 %

4.600,80

Γενικό σύνολο

23.770,80

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 11380/06-06-2018 διακήρυξη και την αριθμ. 98/2018 μελέτη του Δήμου Λευκάδας
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την ανάγκη προμήθειας σωλήνων ύδρευσης για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας
ομόφωνα προτείνει
Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ», Μπιζανίου 253, Φιλιππιάδα, Τ.Κ. 48200, Α.Φ.Μ.
112521021, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
σωλήνων ύδρευσης γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και από οικονομική άποψη συμφέρουσα αφού προσέφερε τη
χαμηλότερη τιμή ήτοι 19.170,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 23.770,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 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.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ.11380/6-06-2018 Διακήρυξης
3) την υπ’ αριθ. 141/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
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 ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
Α-749/22-05-2018
5) τις από 25-06-2018, 2-07-2018 και 4-07-2018 γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού
6) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
7) Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
8) Την παραπάνω εισήγηση,
ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση των από 25-06-2018, 2-07-2018 και 4-07-2018 Πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού
και την ανάδειξη της επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΜΑΡΙΝΑ», Μπιζανίου 253, Φιλιππιάδα, Τ.Κ. 48200, Α.Φ.Μ.
112521021, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, 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: 220/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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