ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 13ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 190/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουνίου 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:
7816/29-05-2020 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
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 Γαζής Αναστάσιος
3 Κατωπόδη Νίκη
3 ∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Μαργέλη Μαρία
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Παρατηρήσεις: Οι ∆.Σ. Γαζής Αναστάσιος και Τυπάλδος Νικόλαος, τακτικά µέλη της Ο.Ε. προσήλθαν
τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 4ου θέµατος Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-5-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
διενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισµού 34.902,90 ευρώ
µε Φ.Π.Α, (σχετ.η µε αριθµ.6192/29-04-2020 διακήρυξη).
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχο, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου &
Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη Αναπλ. Πρ/νη
Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έθεσε υπόψη
των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 άρθρ.1περιπτ.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 130/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας πλαστικών
κάδων απορριµµάτων των 1100lt και 120lt, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 34.902,90 ευρώ µε Φ.Π.Α., η οποία αναρτήθηκε
στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC000043762).
Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό δύο (2) συµµετέχοντες.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 13-05-2020 πρακτικό αξιολόγησης, προς την
Οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Βλαχόστρατα- Βουνοπλαγιά,
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Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 800720908, ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και από
οικονοµική άποψη συµφέρουσα, µε συνολική τιµή προσφοράς 25.850,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 32.054,00 ευρώ
µε Φ.Π.Α. 24%.
Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 13-05-2020, ηµέρα Τετάρτη 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. 71/2020 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων του
∆ήµου Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
3) ∆ρακάτου Μαρία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολογίας-Γεωπονίας, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθµ. 130/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6)
την αριθ. 3/2020 µελέτη της του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθ. πρωτ. 6192/29-04-2020 διακήρυξη του
∆ηµάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 778/07-05-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας για σύγκληση της παρούσας Επιτροπής.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η
προσφορά της εταιρείας «∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», Λένορµαν 210, Τ.Κ. 10443 Αθήνα , Α.Φ.Μ.
094079008, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και έλαβε αριθµό πρωτ. 6771/12-05-2020 και ώρα 12:31 µ.µ.
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η
προσφορά της εταιρείας «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Βλαχόστρατα-Βουνοπλαγιά, Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα,
Α.Φ.Μ. 800720908, ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων και έλαβε αριθµό πρωτ. 6813/13-05-2020 και ώρα 09:48 π.µ.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το
Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και αφού ενηµερώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά, δήλωσε ότι
δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και αρχίζει η διαγωνιστική διαδικασία.
Κατά την διαγωνιστική διαδικασία παραβρέθηκε ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» κ. Χριστάκης Χρήστος, ο οποίος προσκόµισε στην Επιτροπή νόµιµη εξουσιοδότηση.
Στη συνέχεια η Επιτροπή καταχώρησε τις προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Κατόπιν η Επιτροπή µονόγραψε και σφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών και προχώρησε στη
διαδικασία ελέγχου αυτών διαπιστώνοντας ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων συµφωνούν µε τα οριζόµενα
στη διακήρυξη.
Οι προσφορές συνοδεύονταν από αιτήσεις υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό όπως ορίζεται στην παρ.
2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συµµετεχουσών εταιρειών και εξευρέθηκαν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι ένας φάκελος µε την ένδειξη
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ένας φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και ένας φάκελος µε την
ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Στη συνέχεια προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη
στην µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής (χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο
και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα των φακέλων µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στην
µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αφού µονογράφτηκαν και σφραγίστηκαν παρέµειναν στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστούν στο τέλος της διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα
µε την παρ. 2.4.3.1. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής
προσφοράς σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά
αναφέρονται παρακάτω και µε την σειρά κατάθεσης των προσφορών:
«∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.»
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
- Αίτηση υποβολής προσφοράς.
- Πρακτικό έγκρισης συµµετοχής στον διαγωνισµό και παροχή εξουσιοδότησης.
- Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
- Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
- Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου µε την οποία δηλώνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά
ΓΕΜΗ και νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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- Πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο Αθηνών περί ισχύουσας εκπροσώπησης.
- Ανακοίνωση από το Επιµελητήριο Αθηνών περί καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.
- Γενικό πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο Αθηνών.
- Πιστοποιητικό εγγραφής από το Επιµελητήριο Αθηνών.
- Έγγραφα παρουσίασης των προϊόντων της εταιρείας.
- Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
- Τεχνική προσφορά µε περιγραφή των υπό προµήθεια κάδων απορριµµάτων.
- Φυλλάδια µε τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια κάδων απορριµµάτων.
- Πιστοποιητικά ΕΝ 840.
- Πιστοποιητικό RAL GS του τελευταίου έτους.
- CE.
- Πιστοποιητικά ISO 9001 και 14001 τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από τον προµηθευτή.
- ∆ήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι αποδέχεται να προµηθεύσει τους κάδους.
Επίσης η εταιρεία, µε το υπ’ αριθ. 107/08-05-2020 ∆ελτίο Αποστολής έστειλε στον ∆ήµο Λευκάδας δείγµατα
των υπό προµήθεια κάδων.
Κατά τον ενδελεχή έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και των δειγµάτων διαπιστώθηκαν τα εξής:
- Το δείγµα του τροχήλατου πλαστικού κάδου απορριµµάτων χωρητικότητας 120 λίτρων πληροί τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης του ∆ήµου και συνεπώς γίνεται δεκτός
- Το δείγµα του τροχήλατου πλαστικού κάδου απορριµµάτων, µηχανικής αποκοµιδής, χωρητικότητας 1.100
λίτρων δεν έφερε στο σώµα του ποδοµοχλό καθώς και λάµες ανύψωσης όπως αναλυτικά περιγράφονται στην
µελέτη του ∆ήµου όπου ρητά ορίζεται ότι: «Ο ποδοµοχλός θα είναι βαρέως τύπου κατασκευασµένος από
σωλήνα Φ26 mm µε πρόσθετη επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά από την
διάβρωση. Ο ποδοµοχλός θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στον πυθµένα του κάδου και τόσο οι
βάσεις στήριξης του ποδοµοχλού όσο και οι λάµες ανύψωσης θα έχουν πάχος κατά ελάχιστο 6,0 mm και
πλάτος κατά ελάχιστο 25 mm και θα είναι κατασκευασµένα µε πρόσθετη επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να
προστατεύονται αποτελεσµατικά από την διάβρωση».
Παρότι στην αναλυτική περιγραφή της τεχνικής προσφοράς αναφέρεται η συµµόρφωση µε τους ανωτέρω
όρους, εντούτοις στο προσκοµισθέν δείγµα δεν ανευρέθηκαν τα συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας
«∆.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.»
επειδή η προσφορά της, σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα, παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του ∆ήµου, σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6. θ) «Λόγοι απόρριψης
προσφορών» της διακήρυξης.
Ο σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα παραδοθεί στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
προκειµένου να επιστραφεί.
«Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
- Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
- Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
- Γενικό πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο Ιωαννίνων.
- Πιστοποιητικό µητρώου επιχειρήσεων από το Επιµελητήριο Ιωαννίνων.
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Επιµελητήριο Ιωαννίνων.
- Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας.
- Υπεύθυνη δήλωση: α)περί τήρησης της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας,
β) ότι δεν θα ενεργήσουµε αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούµε, γ) λαµβάνουµε τα κατάλληλα µέτρα για
να διαφυλάξουµε την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
- Τεχνική προσφορά µε περιγραφή των υπό προµήθεια κάδων απορριµµάτων.
- Φυλλάδια µε τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια κάδων απορριµµάτων.
- Πιστοποιητικά ΕΝ 840.
- Πιστοποιητικό RAL GS του τελευταίου έτους.
- CE.
- Πιστοποιητικά ISO 9001 και 14001 τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από τον προµηθευτή.
- ∆ήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι αποδέχεται να προµηθεύσει τους κάδους.
- Υπεύθυνη δήλωση περί εγγύησης καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, εγγύηση κατασκευής και παροχής
ανταλλακτικών δώδεκα (12) ετών, παράδοση των κάδων εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης, η δαπάνη µεταφοράς και εκφόρτωσης θα βαρύνει εξολοκλήρου την εταιρεία µας.
Επίσης η εταιρεία, µε το υπ’ αριθ. 107/08-05-2020 ∆ελτίο Αποστολής έστειλε στον ∆ήµο Λευκάδας δείγµατα
των υπό προµήθεια κάδων.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι οι κάδοι που θα παραδοθούν θα φέρουν αύξοντα αριθµό µε ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση,
όπως θα καθοριστεί από τον φορέα σας και ότι οι προς παράδοση κάδοι θα έχουν πράσινο χρώµα.

3

Επίσης η εταιρεία, µε το υπ’ αριθ. 317/05-05-2020 ∆ελτίο Αποστολής έστειλε στον ∆ήµο Λευκάδας δείγµατα
των υπό προµήθεια κάδων.
Κατά τον ενδελεχή έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και των δειγµάτων διαπιστώθηκαν ότι πληρούνται οι
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας
«Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας
εταιρείας, η οποία έγινε δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού προχώρησε στη µονογραφή και σφράγιση
κατά φύλλο της οικονοµικής προσφοράς, κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές σύµφωνα µε τα παρακάτω:
«Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Α/
Α

Περιγραφή

CPVS

1

Τροχήλατοι
πλαστικοί κάδοι
1.110 λίτρων µε
πλαστικό καπάκι
Τροχήλατοι
πλαστικοί κάδοι
120 λίτρων µε
πλαστικό καπάκι

34928480-6

34928480-6

2

Ποσότητα

Κόστος
χωρίς
Φ.Π.Α.
24.650,00

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Κόστος (€)

145

Τιµή
Μονάδας
(€)
170,00

5.916,00

30.566,00

50

24,00

1.200,00

288,00

1.488,00

25.850,00

6.204,00

32.054,00

ΣΥΝΟΛΟ

Στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς βρέθηκε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «Η
υποβαλλόµενη προσφορά µας ισχύει και µας δεσµεύει για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την εποµένη
της διενέργειας του διαγωνισµού».
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 6192/29-04-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
2. την αριθ. 3/2020 µελέτη της του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της
∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος ∆ήµου Λευκάδας
3. τις υποβληθείσες προσφορές.
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
5. το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
6. την ανάγκη για προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας.
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την ανάδειξη της εταιρείας «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Βλαχόστρατα- Βουνοπλαγιά, Τ.Κ. 45500
Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 800720908, ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για
την προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και από οικονοµική άποψη
συµφέρουσα, µε συνολική τιµή προσφοράς 25.850,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 32.054,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
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 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
•
τους όρους της υπ΄αριθ. 6192/29-04-2020 (Α∆ΑΜ: 20PROC000043762) ∆ιακήρυξης
•
την υπ’ αριθ. 5915/22-04-2020 (Α∆Α:Ω7Ω2ΩΛΙ-ΩΟ4 & Α∆ΑΜ: 20REQ006620503) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης
•
τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
•
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 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/491/2020
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•
•

την από 13-05-2020 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 13-05-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και την ανάδειξη της εταιρείας
«Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Βλαχόστρατα- Βουνοπλαγιά, Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 800720908,
∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
πλαστικών κάδων απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και από οικονοµική άποψη
συµφέρουσα, µε συνολική τιµή προσφοράς 25.850,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 32.054,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.
24%.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016.
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για
την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή
δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική
προσφυγή νοµιµότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 190/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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