ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 188/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
20031/21.7.14 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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο Ε.Η.∆. :Έγκριση του από 22-07-2014 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και των από 30-06-2014 και 22-07-2014 Πρακτικών της
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο-2ο Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο και 3ο
∆ηµοτικό Σχολείο, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.12410/07-05-2014
∆ιακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσµατος
Εισηγητής κ. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος

Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση, εκτός ηµερήσιας διάταξης του
ανωτέρω θέµατος, προκειµένου να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, πριν την
έναρξη του σχολικού έτους.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα,
διάβασε στην Ο.Ε. 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΄/2303-1993),
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»,

1

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.48/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας,
9.την αριθµ.99/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
προχείρου διαγωνισµού για προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο
Γυµνάσιο-2ο Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο και 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο,
10.την αριθµ.104/2014 απόφαση οικονοµικής Επιτροπής περί διάθεσης
πιστώσεων,
11.την αριθµ.128/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων
διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών πρόχειρου διαγωνισµού και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο-2ο Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο και
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο,
12. τη µε αριθµ.151/2014 απόφαση οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του από
23-05-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου
Λευκάδας που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων στον διαγωνισµό,
13.το από 30-06-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών που
αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στον διαγωνισµό, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,
14.το µε αριθµ.19431/15-07-2014 έγγραφο ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε
το οποίο γνωστοποιείται στους οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό το από 30-062014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών,
15.το από 22-07-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών που
αφορά στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών στον διαγωνισµό, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,
16. το από 22-07-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών που
αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών στον διαγωνισµό,
17. το µε αριθµ.20345/23-07-2014 έγγραφο ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε
το οποίο γνωστοποιούνται στους οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό τα από 22-072014
Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης
προσφορών,
18.το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµιά ένσταση ούτε στο στάδιο αξιολόγησης
των τεχνικών προσφορών ούτε στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των
οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) την έγκριση του από 22-07-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και των από 30-06-2014 και 22-07-2014 Πρακτικών της Επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών τα οποία αφορούν στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών και στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών
των συµµετεχόντων στον πρόχειρο διαγωνισµό για προµήθεια και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο-2ο Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο και 3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο µε τους όρους της µε αριθµ.12410/07-05-2014 ∆ιακήρυξης,
Β) να κατακυρωθεί ο πρόχειρος διαγωνισµός της µε αριθµ.12410/07-05-2014
∆ιακήρυξης για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο2ο Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο και 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο, στην εταιρεία ECOSUN
ΕΠΕ, Βούλγαρη 58, Τ.Κ. 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Α.Φ.Μ.:999703130, ∆.Ο.Υ.:Ζ΄
Θεσσαλονίκης , έναντι
συνολικού ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων
ενενήντα επτά ευρώ (29.397,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του
ΚΑΕ 70-7135.005 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδος έτους 2014, γιατί
είναι η χαµηλότερη τιµή και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
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Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€) ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.
23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(€)

1

Προµήθεια και
εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών
πάνελ δύο (2)
τεµάχια ισχύος 10kw
έκαστο σε δύο
στέγες σχολείων του
∆ήµου Λευκάδας
σύµφωνα µε την
τεχνική έκθεση και
τις τεχνικές
προδιαγραφές της
µελέτης

τεµάχιο

1

23.900,00

23.900,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 23%

23.900,00
5.497,00
29.397,00

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1. Την έγκριση του από 22-07-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και των από 30-06-2014 και 22-07-2014 Πρακτικών της Επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών τα οποία αφορούν στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών και στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών
των συµµετεχόντων στον πρόχειρο διαγωνισµό για προµήθεια και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο-2ο Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο και 3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο µε τους όρους της µε αριθµ.12410/07-05-2014 ∆ιακήρυξης,
2. Την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισµού της µε αριθµ.12410/07-05-2014
∆ιακήρυξης για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο2ο Λύκειο Λευκάδας και στο 2ο και 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο, στην εταιρεία ECOSUN
ΕΠΕ, Βούλγαρη 58, Τ.Κ. 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Α.Φ.Μ.:999703130, ∆.Ο.Υ.:Ζ΄
Θεσσαλονίκης , έναντι
συνολικού ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων
ενενήντα επτά ευρώ (29.397,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του
ΚΑΕ 70-7135.005 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδος έτους 2014, γιατί
είναι η χαµηλότερη τιµή και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€) ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.
23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(€)

1

Προµήθεια και
εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών
πάνελ δύο (2)
τεµάχια ισχύος 10kw
έκαστο σε δύο
στέγες σχολείων του
∆ήµου Λευκάδας
σύµφωνα µε την
τεχνική έκθεση και
τις τεχνικές

τεµάχιο

1

23.900,00

23.900,00

3

προδιαγραφές της
µελέτης
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 23%

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 188/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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23.900,00
5.497,00
29.397,00

