ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 9ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 108/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.12639/26.02.2021 (ΦΕΚ 12639/26.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 10483/1-3-2021 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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γιαννιώτης Παναγιώτης
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9
9
Το ανωτέρω απών µέλος απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν συµµετέχει λόγω κωλύµατος στο 1 θέµα της Η.∆. και
ου
αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού «Προµήθεια
διαφόρων οικοδοµικών υλικών ∆ήµου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισµού 64.799,59 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής»
της µε αριθµ. 21690/2-12-2020 διακήρυξης σχετικό µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης .
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει η Οικονοµική Επιτροπή:
«[…]στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής
δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε 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 δηµόσιους υπαλλήλους.[…]»
Βάσει της 495/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας διαφόρων οικοδοµικών υλικών
∆ήµου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισµού 64.799,59 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, εκδόθηκε η µε αριθµ.
21690/2-12-2020, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC007780304).
Στον διαγωνισµό υπήρξε µία (1) συµµετοχή.
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 473/2020 (Α∆Α:Ψ∆ΡΚΩΛΙ-ΨΟΩ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 16-05-2020 πρακτικό αξιολόγησης προς την
Οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας «ΜΠΙΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.», Θέρµου & Γουρίτσας, Αγρίνιο, Α.Φ.Μ.
800700657, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού.
Η Επιτροπή µε την αριθµ.563/2020 απόφασή της ενέκρινε το ανωτέρω
πρακτικό το οποίο
γνωστοποιήθηκε στον ανάδοχο µε το αριθµ.6051/3-02-2021 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Με την αριθµ.6157/4-02-2021 πρόσκληση ∆ηµάρχου κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την υποβολή
του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών , τα οποία και υπέβαλε
λαµβάνοντας αριθµ. πρωτ.7799/12-02-2021.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας συνέταξε το από 25-02-2021 πρακτικό της το οποίο έχει ως εξής:
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 25 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη 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. 473/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών του ∆ήµου Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γεωργάκης Θωµάς, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
3) Βουκελάτος Θωµάς, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1. Tο από 16-12-2020 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
διαφόρων οικοδοµικών υλικών του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή του διαγωνισµού
πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΜΠΙΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.», Θέρµου & Γουρίτσας, Αγρίνιο, Α.Φ.Μ. 800700657,
∆.Ο.Υ. Αγρινίου, ως προσωρινής αναδόχου.
2. Την υπ΄αριθµ. 563/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού.
3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6157/04-02-2021 πρόσκληση του ∆ήµου περί υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία.
4. Την εµπρόθεσµη κατάθεση (αριθ. πρωτ. 7799/12-02-2021) σφραγισµένου φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 337/23-02-2021 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας
για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σε
µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών καθώς και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στον φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Αντίγραφα ποινικού µητρώου.
Γενικό πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς.
Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ.
Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας.
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης καθώς και ότι δεν τελούν σε περιπτώσεις
κήρυξης σε πτώχευση, εξυγίανσης κ.λπ.
Προσωποποιηµένη πληροφόρηση από ΑΑ∆Ε.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίµου από το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι στην παράγραφο 2.2.3.4. της διακήρυξης λόγοι
αποκλεισµού.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης της
εταιρείας εξακολουθούν να ισχύουν.
Καταστατικό εταιρείας.
Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά που πρόκειται να προµηθεύσει τον ∆ήµο Λευκάδας είναι σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν κατατεθεί στο φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα, αντίγραφο ποινικού µητρώου, πιστοποιητικό πρωτοδικείου, στοιχεία µητρώου
επιχείρησης, πιστοποιητικά Επιµελητηρίου, καταστατικό εταιρείας, µεταβολές-πρακτικά ∆.Σ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ
για την αθέτηση των υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Η Επιτροπή, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπίστωσε ότι αυτά
είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην αριθ. πρωτ. 21690/02-12-2020 διακήρυξη του ∆ήµου
Λευκάδας και τα κάνει δεκτά.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών του ∆ήµου
Λευκάδας, στην εταιρεία «ΜΠΙΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.», Θέρµου & Γουρίτσας, Αγρίνιο, Α.Φ.Μ. 800700657, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου,
σύµφωνα µε την αναλυτική προσφορά της, µε συνολική τιµή προσφοράς 51.226,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και
63.520,61 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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
περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 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 αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την έγκριση του από 25-2-21 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια
διαφόρων οικοδοµικών υλικών ∆ήµου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισµού 64.799,59 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%
2.
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών του
∆ήµου Λευκάδας, στην εταιρεία «ΜΠΙΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.», Θέρµου & Γουρίτσας, Αγρίνιο, Α.Φ.Μ. 800700657, ∆.Ο.Υ.
Αγρινίου, σύµφωνα µε την αναλυτική προσφορά της, µε συνολική τιµή προσφοράς 51.226,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
και 63.520,61 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 108/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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