ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 359/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
16234/17-9-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Μαργέλη Μαρία
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Κατωπόδη Νίκη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 14-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια σκυροδέµατος συνολικού προϋπολογισµού
47.802,00 ευρώ µε Φ.Π.Α που διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ. 15194/02-09-2020 διακήρυξης .
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην έγκριση του από 14-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού
για προµήθεια σκυροδέµατος συνολικού προϋπολογισµού 47.802,00 ευρώ µε Φ.Π.Α που διεξάγεται µε τους όρους
της µε αριθµ. 15194/02-09-2020 διακήρυξης .
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση του από 14-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια σκυροδέµατος συνολικού προϋπολογισµού
47.802,00 ευρώ µε Φ.Π.Α που διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ. 15194/02-09-2020 διακήρυξης .»
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη
των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 άρθρ.1περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και
διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους
υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και
προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του
∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Με την αριθµ. 268/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η προµήθεια
έτοιµου σκυροδέµατος µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του
διαγωνισµού εκδόθηκε από τον ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 12785/29-07-2020 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία
αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC007116932).
Με την αριθµ.305/2020 απόφαση της Ο.Ε. όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 308/2020 κηρύχθηκε
άγονος ο διαγωνισµός και αποφασίστηκε η διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού.
Κατόπιν τούτου εκδόθηκε από τον ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 15194/02-09-2020 διακήρυξη του επαναληπτικού
διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC007252849).
Στον διαγωνισµό έλαβε µέρος ένας (1) συµµετέχων.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνέταξε το από 14-09-2020 πρακτικό που αφορά στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14-09-2020, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 260/2020 (Α∆Α:ΩΞΥΑΩΛΙ-Τ2Α) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γεωργάκη Αγγελική, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
3) Παπαρίζου Βικτωρία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθµ. 305/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την
αριθ. 37/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθ. πρωτ. 15194/02-09-2020
διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 1807/11-09-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών
Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
της εταιρείας «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας, Α.Φ.Μ. 099232985, ∆.Ο.Υ. Πρέβεζας και έλαβε αριθµό
πρωτ. 15777/11-09-2020 και ώρα 09:31 π.µ.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το
Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και αφού ενηµερώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά, δήλωσε ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και αρχίζει η διαγωνιστική διαδικασία.
Καταχωρήθηκε η µοναδική προσφορά στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου του κυρίως φακέλου της υποβληθείσας
προσφοράς και διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλου συµφωνούν µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην µονογραφή και σφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, η οποία
συνοδεύονταν από αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό και κατόπιν προχώρησε στην αποσφράγισή της.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3. της
διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε
την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη 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 στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής
προσφοράς.
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Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε
την παρ. 2.4.3.1. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά.
β. Μελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος και κοκκοµετρικής ανάλυσης.
γ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού EN ISO 9001:2015, νοµίµως επικυρωµένο.
δ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού EN 12620:2002+Α1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007,
νοµίµως επικυρωµένο.
ε. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Πρέβεζας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου και συνεπώς η
τεχνική προσφορά γίνεται δεκτή.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή
οµόφωνα αποφασίζει να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»
3. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας εταιρείας,
η οποία έγινε δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού προχώρησε στη µονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο
της οικονοµικής προσφοράς, κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α/Α
1

2

Περιγραφή
Προµήθεια και µεταφορά σκυροδέµατος
κατηγορίας C16/20 σε απόσταση µέχρι 20
χλµ
Προµήθεια και µεταφορά σκυροδέµατος
κατηγορίας C16/20 σε απόσταση
µεγαλύτερη των 20 χλµ

Ε/Μ

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

∆απάνη

m3

230

84,80

19.504,00

m3

200

94,80

18.960,00

Καθαρή τιµή

38.464,00

ΦΠΑ 24%

9.231,36

Συνολική τιµή

47.695,36

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 15194/02-09-2020 διακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας.
2. την υπ’ αριθ. 37/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας.
3. την υποβληθείσα προσφορά.
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
5. το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
6. την ανάγκη προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος.
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας, Α.Φ.Μ. 099232985, ∆.Ο.Υ.
Πρέβεζας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια έτοιµου
σκυροδέµατος, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα, µε συνολική τιµή προσφοράς 38.464,00
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 47.695,36 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.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
• Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
• τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• τους όρους της υπ΄αριθ. 8204/3-06-2020 (Α∆ΑΜ: 20PROC006827085). ∆ιακήρυξης
• τις αριθµ. 6836/13-05-2020 (Α∆Α: 9ΠΘΠΩΛΙ-ΤΦΧ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη
βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
α
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1 του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης.
• την από 14-09-2020 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
• την προσφορά που υποβλήθηκε
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. την έγκριση του από 14-09-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού
Β. Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας, Α.Φ.Μ. 099232985, ∆.Ο.Υ.
Πρέβεζας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος, γιατί
η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα, µε συνολική τιµή προσφοράς 38.464,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 47.695,36
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 359/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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