ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 263/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 28299/31-10-2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Κούρτης Γεώργιος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Σέρβος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 21-10-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών που αφορά στην παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών των συµµετεχόντων
στον ανοιχτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων
σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. Πρωτ. 25284/2014 ∆ιακήρυξης.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
1.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ,
Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993),
2.τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,
3.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
4.την αριθµ.2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή διατάξεων Ν.3463/2006»,
5.τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 α΄/2007) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
6.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
7.τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων»,
8.την αριθµ.50/2014 επικαιροποιηµένη µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας,
9.την αριθµ.99/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
ανοιχτού
διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων,
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10.την αριθµ.207/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, τον
καθορισµό των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού και τη διάθεσης πίστωσης,
11.τη µε αριθµ.πρωτ.25284/24-09-2014 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια
συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων,
12.το από 21-10-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών που αφορά στην
παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό σύµφωνα µε
τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης,
13. το µε αριθµ.28086/29-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας µε
το οποίο κοινοποιείται στους συµµετέχοντες το από 21-10-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών,
14.το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµιά ένσταση στο παρόν στάδιο,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση του από 21-10-2014 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών που αφορά στην
παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό σύµφωνα µε
τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης, µε το οποίο γνωµοδοτεί να γίνουν δεκτές
στο διαγωνισµό οι προσφορές των συµµετεχουσών επιχειρήσεων:
• ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ
• Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.
διότι είναι σύµφωνες µε τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014 ∆ιακήρυξης.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του από 21-10-2014 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, που αφορά στην παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014
διακήρυξης, µε το οποίο γνωµοδοτεί να γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό οι προσφορές των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων:
• ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ
• Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.
διότι είναι σύµφωνες µε τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014 ∆ιακήρυξης.
«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού
(παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών)
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 21/10/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.µ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο
46 του ΕΚΠΟΤΑ, µε τις υπ’ αριθµ. 282/2013 και 234/2014 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Λευκάδας, προκειµένου να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας
αποθήκευσης απορριµµάτων, όπως αναφέρεται στην αριθ. 25284/2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ροντογιάννη ∆ήµητρα, ΠΕ1 ∆/κού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
ως Πρόεδρος
2. Παπαδόπουλος Άγγελος, ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τατικό
µέλος
3. Πολίτης Άγγελος, ∆Ε1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) την αριθµ. 9/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, 2) την αριθµ. 207/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί
κατάρτισης των όρων και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισµό των όρων της
διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού και την διάθεση πίστωσης 3) την αριθµ. 25284/2014 διακήρυξη
του ∆ηµάρχου και 4) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
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Ακολούθως, η Επιτροπή άρχισε την διαδικασία του διαγωνισµού και διαπίστωσε ότι προσήλθαν και
κατέθεσαν την προσφορά τους, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, οι
παρακάτω:
- η επιχείρηση µε την επωνυµία «ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π. ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ» κατέθεσε την αριθµ. πρωτ.
27480/20-10-2014.
-η επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.» κατέθεσε την αριθµ. πρωτ.
27481/20-10-2014.
Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι
δεν µπορεί να γίνει δεκτή άλλη προσφορά. Καταχωρήθηκαν δε οι προσφορές µε την σειρά που
κατατέθηκαν στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
Κατά την διαδικασία ανοίγµατος των προσφορών παραβρέθηκε ο κος Κοσσυβάκης Κ., (Α∆Τ 519787)
εκπρόσωπος της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης µε την επωνυµία «Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ
ΚΑΙ Σια Ε.Ε.»
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη µονογραφή των προσφορών µε τη σειρά που
κατατέθηκαν.
Έτσι µονογράφηκε ο φάκελος της Π1-«ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π. ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ» προσφοράς,
διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισµένο, όπως ορίζει η
διακήρυξη και το άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ, µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και προέβη στην
αποσφράγισή της.
Κατόπιν αφού προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς προχώρησε στη µονογραφή όλων των
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο, καταχώρησε δε τα δικαιολογητικά
συµµετοχής στο συνηµµένο πίνακα Β΄-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς µονογράφηκε προκειµένου να παραδοθεί στην Υπηρεσία για
αποσφράγιση, όπως ορίζει η διακήρυξη.
Στη συνέχεια µονογράφηκε ο φάκελος της Π2-«Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.» προσφοράς,
διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισµένο, όπως ορίζει η
διακήρυξη και το άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ, µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και προέβη στην
αποσφράγισή της.
Κατόπιν αφού προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς προχώρησε στη µονογραφή όλων των
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο, καταχώρησε δε τα δικαιολογητικά
συµµετοχής στο συνηµµένο πίνακα Β΄-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς µονογράφηκε προκειµένου να παραδοθεί στην Υπηρεσία για
αποσφράγιση, όπως ορίζει η διακήρυξη.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο εκπρόσωπος της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης .
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της Π1-«ENVOTECΙΩΑΝΝΑ Π. ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ» προσφοράς διαπίστωσε δε την συµφωνία αυτών µε τους όρους της
διακήρυξης.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της Π2--«Κ.
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.» προσφοράς, διαπίστωσε δε την συµφωνία αυτών µε τους όρους της
διακήρυξης.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή
Οµόφωνα γνωµοδοτεί
Α) κάνει δεκτή στο διαγωνισµό την Π1-«ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π. ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ» προσφορά.
Β) κάνει δεκτή στο διαγωνισµό την Π2--«Κ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.» προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι φάκελοι των προσφορών θα παραδοθούν στην αρµόδια Υπηρεσία
προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισµού.
Για τη διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα.
Η Επιτροπή.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 263/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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