ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 73/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µηνός Μαρτίου του έτους
2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 3461/28-2-20 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Βικέντιος Νικόλαος
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.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε το 13 θέµα της Η.∆. µετά το 8 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆. και µετά την
ου
συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού
διαγωνισµού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια υδροµέτρων του ∆ήµου Λευκάδας, της µε αριθµ.
24758/09-12-2019
(Α∆ΑΜ:19PROC005993364) διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου &
Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ.
Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη της Οικονοµικής
Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 – όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/09-08-2019 – παρ.1θ, η Οικονοµική Επιτροπή «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 ∆ήµου ή
δηµοσίους υπαλλήλους».
Βάσει της 388/2019 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
υδροµέτρων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας (αρ. διακ. 24758/9-12-2019), εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η
διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 19PROC005993364).
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 334/2019/Α∆Α:ΩΗ9ΙΩΛΙ-ΨΧΞ
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 19/12/2019 πρακτικό αξιολόγησης προς την
οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.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. 22/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
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Κατόπιν η εταιρεία «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.», κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 2319/11-02-2020 πρόσκληση του
∆ηµάρχου Λευκάδας να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών στις 18-022020.
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το 24-02-2020 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου
δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, συνέταξε το πρακτικό της το οποίο έχει ως εξής:
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 24 Φεβρουαρίου 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. 334/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών
κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υδροµέτρων του
∆ήµου Λευκάδας (σχετ. η υπ’ αριθµ. 24758/09-12-2019 διακήρυξη), τα οποία ζητήθηκαν από την προσωρινή
ανάδοχη επιχείρηση «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.», σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2319/11-02-2020 έγγραφο της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο κοινοποιήθηκε στον οικονοµικό φορέα στις 12-02-2020.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αριστείδης Κονιδάρης, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος,
πρόεδρος Επιτροπής
2) Πέτρος Κουµουνδούρος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ∆Ε Πληροφορικής, τακτικό µέλος
3) Χρυσάνθη Μπέλλη, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
Η προσωρινή ανάδοχος επιχείρηση «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» κατέθεσε στην αρµόδια για τον διαγωνισµό
Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας, εµπρόθεσµα, τον σφραγισµένο φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
(αριθµ. πρωτ. 2825/18-02-2020).
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, σε µονογραφή και
σφράγιση των δικαιολογητικών καθώς και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1.
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι όλα τα υποβαλλόµενα έγγραφα είναι ακριβή.
2.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόµενοι στην παράγραφο 2234
λόγοι αποκλεισµού, της διακήρυξης.
3.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016. (2238)
4.
Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς.
5.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
6.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίµου που να έχουν εκδοθεί σε
βάρος της εταιρείας σε χρονικό διάστηµα δύο ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
7.
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
8.
Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Ναυπλίου για την ίδρυση και τις τροποποιήσεις της εταιρείας.
9.
Γενικό πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Αργολίδας.
10. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Αργολίδας.
11. Αντίγραφα ποινικών µητρώων.
12. Πιστοποιητικά του πρωτοδικείου Ναυπλίου οτι δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να θέτει σε
αναγκαστική διαχείριση πιστωτών την περιουσία της εταιρείας, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ,
ούτε σε εκκαθάριση, ούτε έχει τεθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής, ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να
κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε σε αναγκαστική εκκαθάριση ούτε για να τεθεί σε διαδικασία
συνδιαλλαγής.
13. Προσωποποιηµένη πληροφόρηση ΑΑ∆Ε.
14. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
15. Βεβαίωση και πιστοποιητικά από ΕΦΚΑ για ασφαλιστική ενηµερότητα.
16. Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης ετερόρρυθµης εταιρείας και µεταβολές του.
17. ΦΕΚ ιδιωτικού συµφωνητικού σύστασης ετερόρρυθµης εταιρείας και µεταβολές του.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην αριθ. πρωτ. 24758/0912-2019 διακήρυξη.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υδροµέτρων του ∆ήµου Λευκάδας,
στην επιχείρηση «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.», µε έδρα Ίναχος Άργους Τ.Κ. 21220, Άργος, Α.Φ.Μ. 099394648,
∆.Ο.Υ. Άργους, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 24758/0912-2019 διακήρυξης και της αριθ. 157/2019 µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας, µε συνολική τιµή προσφοράς
5.944,12€ χωρίς ΦΠΑ και 7.370,71€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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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
αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 24758/09-12-2019 (Α∆ΑΜ:19PROC005993364) διακήρυξης
3) το υπ’ αριθ. 24-02-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού
4) Την υπ’ αριθ.3646/3-03-2020/Α∆Α:68ΑΒΩΛΙ-5ΦΘ 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
6) τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και
β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού στην επιχείρηση «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.», µε έδρα Ίναχος
Άργους Τ.Κ. 21220, Άργος, Α.Φ.Μ. 099394648, ∆.Ο.Υ. Άργους, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 24758/09-12-2019 διακήρυξης και της αριθ. 157/2019 µελέτης
του ∆ήµου Λευκάδας, µε συνολική τιµή προσφοράς 5.944,12€ χωρίς ΦΠΑ και 7.370,71€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 73/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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