ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 27ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 186/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µήνα Ιουλίου του έτους
2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 13074/28-6-2019 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Σέρβος Κων/νος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, 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. για έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας του
επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου
Λευκάδας( αριθµ. 11651/12-06-2019 ∆ιακήρυξης)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης, θέµατος σχετικά µε έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας( αριθµ. 11651/1206-2019 ∆ιακήρυξης)
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. 1ε 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 140/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές του ανοικτού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου
Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 9335/16-05-2019 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού , µε
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µε Α∆ΑΜ 19PROC004960342.
Με την µε αριθµ.166/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας
του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας,
σύµφωνα µε την οποία µαταιώθηκε η διαδικασία για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών
∆ήµου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισµού 84.816,00 € της µε αριθµ. 9335/16-05-2019 ∆ιακήρυξης, λόγω
του ότι απέβη άγονος ο διαγωνισµός και αποφασίστηκε η επανάληψη αυτού µε τροποποίηση των όρων.
Κατόπιν αυτού εκδόθηκε η µε αριθµ.11651/12-06-2019 διακήρυξη η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ.75659 αριθµό
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC004960342.
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Με την υπ’ αριθ. 139/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισµού, η
οποία:
την 27/06/2019 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισµού, συντάσσοντας το ακόλουθο
πρακτικό:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 27/06/2019, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη 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.139/2019 (Α∆Α:6ΡΖΕΩΛΙ-∆ΟΦ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου
να αποσφραγίσει τους ηλεκτρονικούς φακέλους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
των συµµετεχόντων στον επαναληπτικό ανοιχτό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας, (µε αριθµ.11651/12-06-2019 διακήρυξη) η οποία έλαβε τον
υπ’ αριθ.75659 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC004960342.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
2
3

Πάντζου Ζωή, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Γκογκάκης Κων/νος, ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Παπαδόπουλος Άγγελος, ΤΕ Τεχνολόγων, Ιχθυοκοµίας Αλιείας, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος.

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 21-6-2019 και η
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27-6-2019 και ώρα 10:00:00. π.µ.
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 75659 και διαπίστωσε ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως
«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορά από τον παρακάτω
συµµετέχοντα:
α/α
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ηµ/νία και ώρα
υποβολής
προσφοράς

ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή Μουτσοπούλου 70, 18536
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.: 046640149, ∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό
της προσφοράς.
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά.
3. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο
υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο του. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν
αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισµού.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από
το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό αριθµό συστήµατος:
α/α
1

Ονοµατεπώνυµο
ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή Μουτσοπούλου 70, 18536
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.: 046640149, ∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθµός συστήµατος
140470

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα
οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονοµικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου,
λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή,
κατά την έναρξη της διαδικασίας:
α/α
1

Ονοµατεπώνυµο
ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή Μουτσοπούλου 70, 18536
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.: 046640149, ∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθµός πρωτοκόλλου
12682/25-06-2019

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους
συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συµµετέχων. Ο διαγωνιζόµενος και τα δικαιολογητικά
που υπέβαλλε, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο
ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή
Μουτσοπούλου 70, 18536
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.: 046640149,
∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ

∆ικαιολογητικά
1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
3. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ-ΙΚΑ
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ ΒΗΧΟΥ
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TAXISNET
9. ∆ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓ.∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
11α. Α∆ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΣΚΑΦΟΥΣ
6593
11β. Α∆ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΣΚΑΦΟΥΣ
1086
11γ. Α∆ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΣΚΑΦΟΥΣ 1087
11δ. Α∆ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΣΚΑΦΟΥΣ
1088
12.ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 2019
13. ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Α∆ΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
15. ΣΥΜΒΑΣΗ 108 ΜΕ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
16. Υ.∆. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
17. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
18. Υ ∆ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ
19. Υ ∆ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
20. Υ ∆ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
21. Υ ∆ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΟΡΩΝ
22. Υ ∆ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
23. ΤΕΥ∆
24. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10.1 Υ ∆ ΠΕΡΙ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆Α
Supplier Quote 210619

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αφορούν στη συµµετοχή προέκυψε ότι πληρούν τους όρους της
διακήρυξης.
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας,
µονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόµενος µε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:
Α/Α
Ονοµατεπώνυµο
∆ικαιολογητικά
1.

ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή Μουτσοπούλου 70, 18536
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.: 046640149, ∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ
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1.ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ
5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑΙΚΑ
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ ΒΗΧΟΥ
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
TAXISNET
9.
∆ΕΛΤΙΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΒΗΧΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓ.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΡΧΗ
11α.
Α∆ΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΛΟΩΝ
ΕΠΑΓΓ. ΣΚΑΦΟΥΣ 6593
11β. Α∆ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓ.
ΣΚΑΦΟΥΣ 1086
11γ. Α∆ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓ.
ΣΚΑΦΟΥΣ 1087
11δ. Α∆ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓ.
ΣΚΑΦΟΥΣ 1088
12.ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Α∆ΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
15. ΣΥΜΒΑΣΗ 108 ΜΕ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
16.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αφορούν στη συµµετοχή προέκυψε ότι πληρούν τους όρους της
διακήρυξης.
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και διαπιστώνει ότι είναι σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και γίνεται αποδεκτή.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 11651/12-06-2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4.την υπ’ αριθµ. 11598/11-06-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
5.τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α-710/2019,
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
1. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο
παρόν πρακτικό:
Ονοµατεπώνυµο
Αριθµός συστήµατος
ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή Μουτσοπούλου 70, 18536
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.: 046640149, ∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ
140470
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…¨»
Σύµφωνα µε την µε αριθµ.195/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η Επιτροπή προχώρησε στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος στη 1-07-2019 και συνέταξε το
σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως ακολούθως:
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«Στη Λευκάδα σήµερα στις 1/07/2019, 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.139/2019 (Α∆Α:6ΡΖΕΩΛΙ-∆ΟΦ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου
να αποσφραγίσει τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συµµετεχόντων στον
επαναληπτικό ανοιχτό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών
∆ήµου Λευκάδας, (µε αριθµ.11651/12-06-2019 διακήρυξη) η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ.75659 αριθµό
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC004960342.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
2
3

Πάντζου Ζωή, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Γκογκάκης Κων/νος, ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Παπαδόπουλος Άγγελος, ΤΕ Τεχνολόγων, Ιχθυοκοµίας Αλιείας, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2) τη µε αριθµ. 11651/12-06-2019 µε Α∆ΑΜ 19PROC00496034 διακήρυξη διαγωνισµού ,
3) τη µε αριθµ. 130/2019 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας,
4) το από 27/06/2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την αποσφράγιση των
προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού,
σήµερα, σύµφωνα µε την µε αριθµ.195/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η Επιτροπή θα προχωρήσει
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος του οποίου η προσφορά έγινε
δεκτή κατά το προηγούµενο στάδιο.
• ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή Μουτσοπούλου 70, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.: 046640149,
∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ:

Α/Α

1

2

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ναυαγοσωστική κάλυψη, ήτοι
πλήρωση - στελέχωση µίας (1)
θέσης - βάθρου ναυαγοσώστη
ακτής, µετά πλήρους εξοπλισµού,
κατά το Π.∆. 31/2018, για τους
τρεις (3) µήνες, Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέµβριο.
Μηχανοκίνητο µικρό ταχύπλοο
σκάφος, µήκους τουλάχιστον
πέντε (5) µέτρων, µετά πλήρους
εξοπλισµού και επιβαίνοντες, έναν
(1) χειριστή του και (1)
ναυαγοσώστη κατά το Π.∆.
31/2018, για τους τρεις (3) µήνες
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεµάχιο
κατ’
αποκοπή

Τεµάχιο
κατ’
αποκοπή

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
σε ευρώ
14.200,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. σε
ευρώ
42.600,00

25.300,00

25.300,00

3

1

67.900,00
ΣΥΝΟΛΟ
16.296,00
Φ.Π.Α.24%

ΣΥΝΟΛΟ
ολογράφως

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 84.196,00
Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
α) την υποβληθείσα προσφορά
β) τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµ. 11651/12-062019 διακήρυξης,
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γ) το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης ώστε να έχουν εξασφαλιστεί
συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό της διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ήµου (Πράξη
IΤµήµα Ε.Σ.13/2012),
δ) το γεγονός ότι η επιχείρηση ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή Μουτσοπούλου 70, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.:
046640149, ∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ πρόσφερε τη χαµηλότερη τιµή 67.900,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. από την τιµή του
ενδεικτικού προϋπολογισµού των 68.400,00 ευρώ της µε αριθµ. 11651/12-06-2019 διακήρυξης,
ε) την υπ’ αριθµ. 11598/11-06-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
στ) τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α-710/2019,
κρίνει την προσφορά της επιχείρησης ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ οικονοµική και συµφέρουσα για τον ∆ήµο.
Κατόπιν των ανωτέρω

προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή:
την ανάδειξη της επιχείρησης ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή Μουτσοπούλου 70, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.:
046640149, ∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης
ακτών ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»
Κατόπιν των ανωτέρω
καλείται
η Οικονοµική Επιτροπή να επικυρώσει τα παραπάνω 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.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση των ανωτέρω πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας( αριθµ. 11651/1206-2019 ∆ιακήρυξης) και την ανάδειξη της επιχείρησης ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ, Ακτή Μουτσοπούλου 70, 18536
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ.: 046640149, ∆.Ο.Υ.:Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 186/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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