ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 146/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 14 του µήνα Μαϊου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 8874/10-5-19 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Καρφάκη Μαριάννα
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3 Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Καββαδάς Θωµάς
4 Σέρβος Κων/νος
4
5 Περδικάρης Αθανάσιος
5
6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή µη του από 06/05/2019 και του από
10/05/2019
πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια της Οµάδας Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ» της µε
αριθµ.138/2018 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 5349/20-03-2019
διακήρυξη 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 ή µη του από 06/05/2019 και του από 10/05/2019 πρακτικού επιτροπής
διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια της Οµάδας Α:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ» της µε αριθµ.138/2018 µελέτης της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 5349/20-03-2019 διακήρυξη 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:
«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 336/2018
αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
αθλητικού εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η
διακήρυξη του διαγωνισµού o οποίος για τα δηµοσιογραφικά θεωρεία απέβη άγονος.
Βάσει της µε αριθµ.89/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί επανάληψης συνοπτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια της Οµάδας Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ της µε
αριθµ.138/2018 µελέτης της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών εκδόθηκε από τον ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 5349/20-032019 διακήρυξη η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ 19PROC004668130.
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Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ένας (1) συµµετέχων και ο οποίος έγινε δεκτός, για τους λόγους που
αναφέρονται στο από 04/04/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 04/04/2019 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονοµική επιτροπή για την
ανάδειξη του «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», 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.
Με την υπ΄αριθ. 114/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Κατόπιν η επιχείρηση «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 7403/17-04-2019
πρόσκληση του ∆ηµάρχου Λευκάδας να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός είκοσι (20) ηµερών από
την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης µε
την υπ. αριθµ. 7932/24-04-2019, συνεπώς εµπροθέσµως.
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το 06/05/2019 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου
δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την µη πληρότητά τους και οµόφωνα πρότεινε
να αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση στην προσωρινή ανάδοχη εταιρεία «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» να
προσκοµίσει εντός πέντε (5) ηµερών τα δικαιολογητικά που δεν κατατέθηκαν ή που παρατηρήθηκαν ελλείψεις
µε τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το
ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού το οποίο είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσης κι έχει ως
εξής:
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 06 Μαΐου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων ∆ήµου), 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. 88/2019 (Α∆Α:ΩΓΡΩΩΛΙ-Υ3Γ)
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και τοποθέτηση δηµοσιογραφικών
θεωρείων σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 5349/20-03-2019 διακήρυξη.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Βραχνούλας ∆ηµήτριος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
3) Βουκελάτος Θωµάς, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
Με το από 04-04-2019 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια και τοποθέτηση δηµοσιογραφικών θεωρείων, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της
εταιρείας «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», Περσεφόνης 47-49, Τ.Κ. 11854, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094450809, ∆.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινής αναδόχου.
Με την υπ΄ αριθ. 114/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της
Επιτροπής διαγωνισµού.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η προσωρινή ανάδοχος επιχείρηση Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣΑ.ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 7403/17-04-2019 πρόσκληση του ∆ήµου Λευκάδας να
προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα
από το άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η προσωρινή ανάδοχος επιχείρηση κατέθεσε στην αρµόδια για τον διαγωνισµό Υπηρεσία του ∆ήµου
Λευκάδας, εµπρόθεσµα (σχετ. αριθ. πρωτ. 7932/24-04-2019 και ώρα 11:21 π.µ.), τον σφραγισµένο φάκελο
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην µονογραφή και σφράγιση του κυρίως φακέλου και κατόπιν
προχώρησε στην αποσφράγισή του αποσφράγιση του, σε µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης καθώς και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφα ποινικών µητρώων
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
3. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας
4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου
5. Ένορκη βεβαίωση
6. Πιστοποιητικά Επιµελητηρίου Αθηνών
7. Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής περί εγγραφής στα µητρώα Ανωνύµων Εταιρειών
8. Εκτύπωση από taxisnet µε τα στοιχεία και τα είδη δραστηριότητας της επιχείρησης
9. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης και πρωτόκολλο παραλαβής προµήθειας
10. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007
11. ΦΕΚ σύστασης-τροποποιήσεων καταστατικού της εταιρείας και ισχύον καταστατικό
12. Ανακοίνωση Επιµελητηρίου Αθηνών περί καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
13. Υπεύθυνη δήλωση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλει εισφορές η εταιρεία

2

14. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν σε βάρος της εταιρείας οι οριζόµενοι στην παράγραφο 2.2.3.4. της
διακήρυξης λόγοι αποκλεισµού
15. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
Κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και όσων ορίζονται στην παρ.
2.2.8.2. «αποδεικτικά µέσα» της διακήρυξης διαπιστώθηκαν οι παρακάτω ελλείψεις και η µη προσκόµιση των
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Τα ποινικά µητρώα φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης 28-01-2019 και 11-02-2019 και όχι µεταγενέστερη της υπ’
αριθ. πρωτ. 7403/17-04-2019 πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ήµου Λευκάδας,
σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αριθ. πρωτ. 5035/28-092018, Α∆Α: 6∆ΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ).
Β. ∆εν προσκοµίστηκε αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας που να καλύπτει και τον χρόνο υποβολής της
η
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής (παρ. 2.2.8.2. ∆ιευκρίνιση 2 της διακήρυξης, παρ.5 και σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, αριθ. πρωτ. 5035/28-09-2018, Α∆Α:
6∆ΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ).
Γ. Τα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου έχουν εκδοθεί στις 04-02-2019, 25-02-2019, 29-01-2019, 11-04-2019, 1902-2019 και όχι σε ηµεροµηνίες µεταγενέστερες της υπ’ αριθ. πρωτ. 7403/17-04-2019 πρόσκλησης υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αριθ. πρωτ. 5035/28-09-2018, Α∆Α: 6∆ΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ).
∆. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών έχει εκδοθεί στις 02-012019 και όχι µεταγενέστερη της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ήµου Λευκάδας,
σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αριθ. πρωτ. 5035/28-092018, Α∆Α: 6∆ΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ).
Τα υπόλοιπα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
οµόφωνα γνωµοδοτεί
Να αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση στην προσωρινή ανάδοχη εταιρεία «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»,
σύµφωνα µε την παρ. 3.2 της υπ’ αριθ. πρωτ. 5349/20-03-2019 διακήρυξης, προκειµένου να προσκοµίσει εντός
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που δεν κατατέθηκαν µε τον φάκελο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και να συµπληρωθούν οι διαπιστούµενες ελλείψεις.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:»
Κατόπιν η εταιρεία «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», κλήθηκε µε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 8623/07-05-2019 έγγραφο
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο συµπληρωµατικών δικαιολογητικών
κατακύρωσης µε την υπ. αριθµ. 8906/10-05-2019, συνεπώς εµπροθέσµως.
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το 10/05/2019 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου µε τα
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και
οµόφωνα πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ανωτέρω προµηθευτή.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το
ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού το οποίο είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσης κι έχει ως
εξής:
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 10 Μαΐου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικονοµικής 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. 88/2019 (Α∆Α:ΩΓΡΩΩΛΙ-Υ3Γ) απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών
κατακύρωσης που ζητήθηκαν από την προσωρινή ανάδοχη εταιρεία «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», σύµφωνα µε
το υπ’ αριθ. πρωτ. 8623/07-05-2019 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισµού, στο πλαίσιο διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και τοποθέτηση δηµοσιογραφικών θεωρείων.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Βραχνούλας ∆ηµήτριος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
3) Βουκελάτος Θωµάς, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
Με το από 06-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού αποφασίστηκε να αποσταλεί έγγραφη
ειδοποίηση στην προσωρινή ανάδοχη εταιρεία «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», σύµφωνα µε την παρ. 3.2 της υπ’
αριθ. πρωτ. 5349/20-03-2019 διακήρυξης, προκειµένου να προσκοµίσει εντός πέντε (5) ηµερών τα
δικαιολογητικά που δεν κατατέθηκαν µε τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή που παρατηρήθηκαν
ελλείψεις σε αυτά.
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Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8623/07-05-2019 έγγραφό της η Επιτροπή διαγωνισµού κάλεσε την προσωρινή
ανάδοχη εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που δεν υποβλήθηκαν ή που παρατηρήθηκαν
ελλείψεις σε αυτά, µε τον υπ’ αριθ. πρωτ. 7932/24-04-2019 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η προσωρινή ανάδοχη εταιρεία κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
σφραγισµένο φάκελο µε τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά κατακύρωσης και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου
8906/10-05-2019.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος κατατέθηκε εµπρόθεσµα και στη συνέχεια αφού µονόγραψε και
σφράγισε τον κυρίως φάκελο των δικαιολογητικών προέβη στην αποσφράγισή του και σε µονογραφή και
σφράγιση των δικαιολογητικών που ανευρέθηκαν µέσα σε αυτόν καθώς και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφα ποινικών µητρώων
2. Πιστοποιητικά πρωτοδικείου Αθηνών
3. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Αθηνών
Επίσης ανευρέθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 5543/08-05-2019 επιστολή της εταιρείας «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.» στην οποία αναφέρονται µεταξύ των άλλων τα εξής:
α) Με τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που σας αποστείλαµε στις 23-04-2019 µε κούριερ, σας
προσκοµίσαµε τη φορολογική ενηµερότητα µε αριθ. πρωτ. 66460779 η οποία έχει ισχύ από τις 28-03-2019 έως
τις 28-04-2019, συνεπώς καλύπτει το διάστηµα που απαιτείται.
β) Προσκοµίζονται µε το παρόν τα επικαιροποιηµένα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου, όπως απαιτούνται, πλην
του πιστοποιητικού του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για τον µη διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή
συνεκκαθαριστού, το οποίο εκδίδεται αποκλειστικά για το χρονικό διάστηµα από 01-03-2013 έως και 31-12-2015
και φέρει ηµεροµηνία 19-02-2019, καθώς το πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου που σας προσκοµίζουµε για τη µη
κατάθεση δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή εκδόθηκε στις 22-04-2019 και βεβαιώνει την έννοµη
κατάσταση της εταιρείας για το χρονικό διάστηµα µέχρι και τις 21-04-2019.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στον ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης
και διαπίστωσε τα εξής:
Σχετικά µε τις αιτιάσεις (α & β) της εταιρείας «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», όπως αυτές αναφέρθηκαν
παραπάνω, η Επιτροπή δέχεται το σκεπτικό της και τις κάνει οµόφωνα δεκτές.
Τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά καλύπτουν πλήρως τους όρους της διακήρυξης και των όσων
ζητήθηκαν µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 8623/07-05-2019 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισµού.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και τοποθέτηση δηµοσιογραφικών
θεωρείων στην εταιρεία «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», Περσεφόνης 47-49, Τ.Κ. 11854, Αθήνα, Α.Φ.Μ.
094450809, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, µε συνολική τιµή προσφοράς 24.760,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 30.702,40
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 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:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και τοποθέτηση δηµοσιογραφικών
θεωρείων στην εταιρεία «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», Περσεφόνης 47-49, Τ.Κ. 11854, Αθήνα, Α.Φ.Μ.
094450809, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, µε συνολική τιµή προσφοράς 24.760,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 30.702,40
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 146/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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