ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 207/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 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 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9693/18-6-20 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 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος 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.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 16-06-2020 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού
διαγωνισµού παροχής υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 69.936,00
ευρώ µε Φ.Π.Α. (σχετ. η µε αρ.πρωτ. 8201/3-06-2020)»
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έδωσε τον λόγο στην κα
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, 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 194/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης
ακτών ∆ήµου Λευκάδας µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 69.936,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. (σχετ. η µε
αρ.πρωτ. 8201/3-06-2020 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ: 20PROC006821666).
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 16-06-2020 πρακτικό αξιολόγησης, προς την
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Οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη της επιχείρησης «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», Γώγου Μπακόλα 29, Άρτα,
Α.Φ.Μ. 134313010, ∆.Ο.Υ. Άρτας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή
υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆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,
προσφέροντας συνολική τιµή 48.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 59.520,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Το πρακτικό έχει ως εξής:

«Στη Λευκάδα σήµερα στις 16-06-2020, ηµέρα Τρίτη 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 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών
∆ήµου Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Χαλκιοπούλου Γεωργία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, αναπληρωµατικό µέλος
3) ∆ρακάτου Μαρία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολογίας-Γεωπονίας, τακτικό µέλος
Η κα Χαλκιοπούλου Γεωργία αναπληρώνει νόµιµα το τακτικό µέλος της Επιτροπής κα Μαρίνου Λαµπρινή, λόγω
χρήσης άδειας της τελευταίας.
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. 194/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την
αριθ. 163/2020 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθ. πρωτ. 8201/03-06-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8) την
υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 1027/11-06-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας για
συνεδρίαση 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 επιχείρησης «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», Γώγου Μπακόλα 29, Άρτα, Α.Φ.Μ. 134313010, ∆.Ο.Υ. Άρτας και
έλαβε αριθµό πρωτ. 9323/16-06-2020 και ώρα 09:35 π.µ..
- Κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, 1606-2020 και ώρα 09:55 π.µ., η προσφορά της επιχείρησης «ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µε διακριτικό
τίτλο ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ., Αισχύλου 4, Καστέλα-Πειραιάς, Τ.Κ. 18533, Α.Φ.Μ. 046640149, ∆.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, από τον
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το
Γραφείο 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.
Καταχωρήθηκαν οι προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των κυρίως φακέλων των προσφορών και
διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων συµφωνούν µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην µονογραφή και σφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων και κατόπιν προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση µε την σειρά υποβολής
τους:
ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν η αίτηση υποβολής προσφοράς στον διαγωνισµό και τρεις
σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική
Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την
παρ. 2.4.3. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα
µε την παρ. 2.4.4. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
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Επιπλέον των όσων ορίζονται στη διακήρυξη βρέθηκαν και τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία δεν αξιολογούνται
από την Επιτροπή:
- Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης όλων των όρων της µελέτης του ∆ήµου.
- Υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής προστίµων για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.
- Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας της Ε.Ε.
- Υπεύθυνη δήλωση περί εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.
-Φωτ/φο προσωποποιηµένης πληροφόρησης από ΑΑ∆Ε.
-Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
-Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
-Αντίγραφο ποινικού µητρώου.
-Τρία πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο Άρτας (περί µη πτώχευσης, εξυγίανσης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού κ.λπ.).
- Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα του Επιµελητηρίου Άρτας.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά.
β. Βεβαίωση του Λιµεναρχείου Πρέβεζας περί συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία
σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία η επιχείρηση δεσµεύεται για όλους τους όρους που περιγράφονται στην παρ. 2
του άρθρου 8 της µελέτης του ∆ήµου.
δ. Άδειες προσωπικού (4 ναυαγοσώστες και 1 χειριστής σκάφους), σε ισχύ από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές.
ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι «τα σχετικά στοιχεία εµπειρίας του προσωπικού, όπως δηλώνονται
στην τεχνική προσφορά, σχετικά µε την απόδειξη εµπειρίας, θα προσκοµιστούν όταν και εφόσον κριθώ προσωρινός
µειοδότης του διαγωνισµού».
στ. ∆ύο άδειες επαγγελµατικών-ναυαγοσωστικών σκαφών (ένα σκάφος 6,5 HP µε µήκος 3,30 µέτρα και ένα
ταχύπλοο σκάφος 115 HP µε µήκος 5,65 µέτρα)
ζ. ∆ύο πιστοποιητικά Λιµεναρχείου Λευκάδας περί κυριότητας των ανωτέρω δύο σκαφών στο όνοµα του
διαγωνιζόµενου.
Κατόπιν ελέγχου των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκαν τα εξής:
-∆εν εξευρέθηκαν στοιχεία για δύο επιπλέον σκάφη (min 6 HP και µήκος 3,30 µέτρα) όπως ζητούνταν στην µελέτη
του ∆ήµου.
Συγκεκριµένα στην παρ. 4 του άρθρου 8 της µελέτης ορίζεται:
Στοιχεία εξοπλισµού:
• Άδειες των µηχανοκίνητων ναυαγοσωστικών σκαφών που απαιτούνται (3 σκάφη: min 6HP & 3,30m µήκος,
1 ταχύπλοο: min 5m µήκος), τα οποία θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα ως επαγγελµατικά σε Βιβλίο
Εγγραφής Μικρών Σκαφών.
• Στοιχεία κατοχής εξοπλισµού, όταν και αν ο διαγωνιζόµενος προκύψει µειοδότης θα προσκοµίσει τιµολόγια
αγοράς ή µισθωτήρια συµβόλαια, που αποδεικνύουν την κατοχή από τον ίδιο του απαιτούµενου
εξοπλισµού. ∆ιαφορετικά υποχρεούται να παρουσιάσει τον εξοπλισµό αυτό, δύο (2) ηµέρες πριν την έναρξη
των υπηρεσιών. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου, κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις
συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Η διαγωνιζόµενη επιχείρηση «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» στην τεχνική προσφορά της αναφέρει τα εξής:
«Η επιχείρηση διαθέτει την παρούσα χρονική στιγµή δύο σκάφη.
Σηµειώνεται πως τα δύο µηχανοκίνητα µικρά σκάφη µήκους 3,30 µέτρα και εξωλέµβιων µηχανών τουλάχιστον 6 HP
θα διατεθούν όταν και εφόσον κριθώ µειοδότης για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους
της σχετικής µελέτης. Το σύνολο των µηχανοκίνητων σκαφών είναι εγγεγραµµένα ως επαγγελµατικά σε βιβλίο
εγγραφής µικρών σκαφών. Για τα στοιχεία κατοχής του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, θα
προσκοµιστούν τιµολόγια αγοράς ή/και µισθωτήρια συµβόλαια, που αποδεικνύουν την κατοχή του απαιτούµενου
εξοπλισµού».
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα διαλαµβανόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 της µελέτης διαπίστωσε ότι ενώ
απαιτείται η κατάθεση αδειών µηχανοκίνητων ναυαγοσωστικών σκαφών συγχρόνως δίνεται η δυνατότητα στον
µελλοντικό µειοδότη να προσκοµίσει σε επόµενο στάδιο ανάθεσης της σύµβασης τα τιµολόγια αγοράς ή µισθωτήρια
συµβόλαια, χωρίς ταυτόχρονα να διευκρινίζεται αν η αγορά/µίσθωση πρέπει να έχει προηγηθεί της ηµεροµηνίας
κατάθεσης των προσφορών είτε να συντελεστεί σε µεταγενέστερο χρόνο και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή
της σύµβασης.
Στην ίδια παράγραφο της µελέτης επίσης προβλέπεται ότι δύναται ο µειοδότης να παρουσιάσει τον εξοπλισµό αυτό
δύο ηµέρες πριν την έναρξη των υπηρεσιών.
Η δυνατότητα προσκόµισης των τιµολογίων αγοράς σε επόµενο στάδιο καθιστά από µόνη της αδύνατη την
προσκόµιση στην παρούσα φάση του διαγωνισµού των αδειών των µηχανοκίνητων ναυαγοσωστικών σκαφών,
καθότι σύµφωνα µε την κοινή λογική προηγείται η αγορά της έκδοσης των αδειών.
Από τα παραπάνω συµφραζόµενα, λαµβάνοντας υπόψη τη δέσµευση της επιχείρησης για προσκόµιση των
απαιτούµενων στοιχείων εξοπλισµού εφόσον κηρυχθεί µειοδότης, τους όρους της µελέτης και της διακήρυξης του
∆ήµου και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς της επιχείρησης «ΖΟΛΩΤΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» η Επιτροπή κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά της.
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ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.)
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν η αίτηση υποβολής προσφοράς στον διαγωνισµό και τρεις
σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική
Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την
παρ. 2.4.3. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα
µε την παρ. 2.4.4. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Επιπλέον των όσων ορίζονται στη διακήρυξη βρέθηκαν και τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία δεν αξιολογούνται
από την Επιτροπή:
-Πιστοποιητικά Επιµελητηρίου Πειραιώς περί εγγραφής της επιχείρησης στα µητρώα και ότι δεν έχει κηρυχθεί σε
κατάσταση πτώχευσης.
- Φωτ/φο προσωποποιηµένης πληροφόρησης από ΑΑ∆Ε.
-Φωτ/φο βεβαίωσης Νοµαρχίας Πειραιά περί έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.
-Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.
-Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
-Πέντε πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο Πειραιά (περί µη πτώχευσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, εξυγίανσης, πτωχευτικού συµβιβασµού).
-Υπεύθυνη δήλωση περί δέσµευσης ισχύος της προσφοράς για διάστηµα τεσσάρων µηνών από την εποµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού.
- Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας της Ε.Ε., ότι δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, ότι λαµβάνει όλα
τα µέτρα εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και ότι έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ιδιωτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού µε την
προσφορά αποτελούν ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά-αναλυτική τεχνική περιγραφή.
β. Βεβαίωση του Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά ότι η επιχείρηση πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την
επαγγελµατική δραστηριοποίηση «Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης».
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία η επιχείρηση δεσµεύεται για όλους τους όρους που περιγράφονται στην παρ. 2
του άρθρου 8 της µελέτης του ∆ήµου.
δ. Άδειες προσωπικού (5 ναυαγοσώστες και 1 χειριστής σκάφους), σε ισχύ από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές.
ε. Πίνακες απασχόλησης προσωπικού.
στ. Φωτ/φα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και συµβάσεων µε Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού.
ζ. Φωτ/φα αδειών επαγγελµατικών σκαφών (τεσσάρων ιδιόκτητων σκαφών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
µελέτης) από το Α’ Λιµενικό Τµήµα Μαρκόπουλου.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς της επιχείρησης «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»
η Επιτροπή κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά της.
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων οι οποίες έγιναν δεκτές στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού προχώρησε στην µονογραφή και
σφράγιση κατά φύλλο των οικονοµικών προσφορών, κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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Υπηρεσία

1

2

Είδος
Μονάδας

Ναυαγοσωστική κάλυψη, ήτοι πλήρωση στελέχωση µίας (1) θέσης - βάθρου
ναυαγοσώστη ακτής, µετά κατασκευής βάθρου
(παρατηρητηρίου) και πλήρους εξοπλισµού,
κατά το Π.∆. 31/2018, για τους τρεις (3) µήνες,
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο.

Τεµάχιο
κατ’ αποκοπή

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.

Τεµάχιο
κατ’ αποκοπή

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

∆απάνη

3

9.000,00

27.000,00

1

21.000,00

21.000,00

Άθροισµα δαπανών υπηρεσιών
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο µε Φ.Π.Α.

48.000,00
11.520,00
59.520,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.)

Υπηρεσία

Ναυαγοσωστική κάλυψη, ήτοι πλήρωση 1 στελέχωση µίας (1) θέσης - βάθρου
ναυαγοσώστη ακτής, µετά κατασκευής βάθρου
(παρατηρητηρίου) και πλήρους εξοπλισµού,
κατά το Π.∆. 31/2018, για τους τρεις (3) µήνες,
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο.

Είδος
Μονάδας

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

∆απάνη

3

9.997,33

29.992,00

1

19.908,00

19.908,00

Τεµάχιο
κατ’ αποκοπή

Μηχανοκίνητο µικρό ταχύπλοο σκάφος, µήκους
Τεµάχιο
2 τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, µετά πλήρους
κατ’ αποκοπή
εξοπλισµού και επιβαίνοντες, έναν (1) χειριστή
του και (1) ναυαγοσώστη κατά το Π.∆. 31/2018,
για τους τρεις (3) µήνες, Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέµβριο.

Άθροισµα δαπανών υπηρεσιών
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο µε Φ.Π.Α.

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 8201/03-06-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
2. την υπ’ αριθ. 163/2020 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.
3. τις υποβληθείσες προσφορές.
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
5. το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
στο σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
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49.900,00
11.976,00
61.876,00

άποψη προσφορά βάσει τιµής

6. την ανάγκη παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας.
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», Γώγου Μπακόλα 29, Άρτα, Α.Φ.Μ.
134313010, ∆.Ο.Υ. Άρτας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆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, προσφέροντας
συνολική τιµή 48.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 59.520,00 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.»

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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 διατάξεις του Ν.4412/2016
•
τους όρους της υπ΄αριθ. 8201/3-06-2020 (Α∆ΑΜ:20PROC006821666) ∆ιακήρυξης
•
την υπ’ αριθ. 8036/2-06-2020(Α∆Α:ΨΠΙΥΩΛΙ-ΜΒΓ & Α∆ΑΜ: 20REQ006801472) 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 A/614
•
την από 16-06-2020 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
•
τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
•
•

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση του από 16-06-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και την ανάδειξη της επιχείρησης
«ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», Γώγου Μπακόλα 29, Άρτα, Α.Φ.Μ. 134313010, ∆.Ο.Υ. Άρτας, ως προσωρινής
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆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, προσφέροντας συνολική τιµή 48.000,00 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και 59.520,00 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: 207/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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