ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 126/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
webex), 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:
6048/28-4-2020 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Γαζής Νικόλαος
(αναπλ. Σεβ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα)
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στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τυπάλδος Νικόλαος
Μαργέλη Μαρία
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης
ου
του 1 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 9 της Η.∆.:: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-4-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του
ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµισης παιδικών χαρών ∆ήµου
Λευκάδας της µε αριθµ.19747/1-10-2019/Α∆ΑΜ:19PROC005644574 διακήρυξης και κατακύρωσης διαγωνισµού.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών
∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε το λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη
του Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών της ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.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. […]»
Βάσει της 269/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθειατοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε
αριθµ. 19747/1-10-2019 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ
19PROC005644574).
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Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό πέντε (5) συµµετέχοντες από τους οποίους τρεις (3)
αποκλείστηκαν και δ’υο (2) έγιναν δεκτοί, για τους λόγους που αναφέρονται στα πρακτικά της επιτροπής
διαγωνισµού, που εγκρίθηκαν µε την υπ’αριθ. 72/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 267/2019/Α∆Α:7ΝΤΘΩΛΙ-ΚΦΧ
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 13-04-2020 πρακτικό αξιολόγησης προς την
οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη του εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε έδρα Νέα Σάντα Κιλκίς, Ελλάδα, ΤΚ
61100 Α.Φ.Μ. 998562423, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς 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. 72/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της
απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5042/30-032020 ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ να υποβάλει, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το υπ’ αριθ. 13-04-2020 πρακτικό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης, αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού
στον ανωτέρω οικονοµικό φορέα.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει
περί έγκρισης του κατωτέρω πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α ∆ Α Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
& AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.19747/2019 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13-4-2020, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία συστάθηκε µε την
αριθµ. 267/2019/Α∆Α:7ΝΤΘΩΛΙ-ΚΦΧ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός µειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την «προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας» η οποία
έλαβε τον υπ’ αριθ. 80207 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC005644574.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 µηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Πρόεδρος
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Γεωργάκη Αγγελική, ΠΕ3 πολιτικών µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
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Βουκελάτος Θωµάς, ΤΕ3 Έργων υποδοµής, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 παρ.1 β του Ν.3852/2010,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ’ αριθ. 19747/1-10-2019 ∆ιακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την
αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας,
4. Τα από 23-10-2019, 3-2-2020, 14-2-2020 και 3-3-2020 πρακτικά διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού,
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5.Τη µε αριθµ. 72/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω
πρακτικά και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισµού για την προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την
αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας, η επιχείρηση ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε έδρα Νέα Σάντα Κιλκίς, Ελλάδα, ΤΚ
61100 Α.Φ.Μ. 998562423, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς,
συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 1-4-2020. Ο
προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στις 9-4-2020 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή
τους ήταν εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά
που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: --

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΜΕ∆Ε της Παρκοτεχνική Α.Ε.
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ της Παρκοτεχνική Α.Ε. εν ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ της Παρκοτεχνική Α.Ε. εν ισχύ σήµερα
Εκτύπωση καρτέλας: Στοιχεία µητρώου / Επιχείρησης – taxisnet
Απόσπασµα ποινικού µητρώου Σταύρου Λιάλιου (Μέλος ∆Σ)
Απόσπασµα ποινικού µητρώου Μαρίνας Τσιρώνη (Αντιπρόεδρος ∆Σ)
Απόσπασµα ποινικού µητρώου Βασιλείου Λιάλιου (Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος)
Υπεύθυνη δήλωση κατακύρωσης
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αναλυτικής εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών
Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου
Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη αναγκαστικής διαχείρισης – πτωχευτικού συµβιβασµού
Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη εξυγίανσης
Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη πτώχευσης – µη αναστολής
Φορολογική ενηµερότητα εν ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς
Φορολογική ενηµερότητα εν ισχύ
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΜΕ∆Ε του Βασιλείου Λιάλιου (Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος) εν ισχύ κατά
την υποβολή προσφοράς
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΜΕ∆Ε του Βασιλείου Λιάλιου (Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος) εν ισχύ

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ. 5626 /10-4-2020 (ώρα
11:00 π.µ.) αριθµό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο
οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού
φακέλου είναι εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου Βασιλείου Λιάλιου (Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος)
2.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου Μαρίνας Τσιρώνη (Αντιπρόεδρος ∆Σ)
3.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου Σταύρου Λιάλιου (Μέλος ∆Σ)
4.
Εκτύπωση καρτέλας: Στοιχεία µητρώου / Επιχείρησης – taxisnet
5.
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ της Παρκοτεχνική Α.Ε. εν ισχύ σήµερα
6.
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ της Παρκοτεχνική Α.Ε. εν ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς
7.
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΜΕ∆Ε της Παρκοτεχνική Α.Ε.
8.
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΜΕ∆Ε του Βασιλείου Λιάλιου (Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος) εν ισχύ
9.
Ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΜΕ∆Ε του Βασιλείου Λιάλιου (Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος) εν ισχύ κατά
την υποβολή προσφοράς
10.
Φορολογική ενηµερότητα εν ισχύ
11.
Φορολογική ενηµερότητα εν ισχύ κατά την υποβολή προσφοράς
12.
Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη πτώχευσης – µη αναστολής
13.
Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη εξυγίανσης
14.
Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί µη αναγκαστικής διαχείρισης – πτωχευτικού συµβιβασµού
15.
Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου
16.
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών
17.
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αναλυτικής εκπροσώπησης
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.
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Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η «προµήθεια –
τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας» στην εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε
έδρα Νέα Σάντα Κικλίς, Ελλάδα, ΤΚ 61100 Α.Φ.Μ. 998562423, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Λευκάδα, 13 Απριλίου 2020
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών

1. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

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
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 13-4-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού για την
προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµισης παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας της µε
αριθµ.19747/1-10-2019/Α∆ΑΜ:19PROC005644574 διακήρυξης και κατακύρωσης του διαγωνισµού για
«προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας» στην εταιρεία
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε έδρα Νέα Σάντα Κικλίς, Ελλάδα, ΤΚ 61100 Α.Φ.Μ. 998562423, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 126/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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