ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 39ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 455/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 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), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 20963/20-11-2020 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
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Γαζής Αναστάσιος
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 γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Οµόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 13, 14, 11 και 12.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 1 θέµα της Η.∆.
ο
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 2 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 17-11-2020 Πρακτικού Επιτροπής
διενέργειας διαπραγµάτευσης για προµήθεια οικοδοµικών υλικών συνολικού προϋπολογισµού 30.949,48€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην έγκριση του από 17-11-2020 Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαπραγµάτευσης για προµήθεια οικοδοµικών
υλικών συνολικού προϋπολογισµού 30.949,48€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής.





Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση του από 17-11-2020 Πρακτικού Επιτροπής
διενέργειας διαπραγµάτευσης για προµήθεια οικοδοµικών υλικών συνολικού προϋπολογισµού 30.949,48€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής.»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, 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 µε αριθµ.414/2020-Α∆Α:Ω7ΦΕΩΛΙ-ΘΗΙ απόφασης της Οικ. Επ. για προσφυγή στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/16 λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης και ειδικότερα για –εκτός των άλλων – προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών
που προκλήθηκαν στη ∆.Ε. Απολλωνίων λόγω θεοµηνίας, και
Βάσει της µε αριθµ.446/2020/Α∆Α:6Κ7ΣΩΛΙ-3Ι1 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την αριθµ.264/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθορίστηκαν
οι όροι της πρόσκλησης της διαπραγµάτευσης για προµήθεια οικοδοµικών υλικών συνολικού προϋπολογισµού
30.949,48€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής και συγκροτήθηκε τριµελής επιτροπή για τη διεξαγωγή της, εκδόθηκε από το
∆ήµαρχο η µε αριθµ. 20491/12-11-2020 πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας,
στη διεύθυνση (URL) : www.lefkada.gov.gr στην διαδροµή :∆ήµος ►Ανακοινώσεις-Νέα ► ∆ιαγωνισµοίΠροκηρύξεις και απεστάλη µε στις επιχ/σεις: ΜΠΙΜΠΑΣ ΙΚΕ-∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Μεγάλο Αυλάκι Λευκάδα και
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Μαραντοχώρι Λευκάδας..
Για τη διαπραγµάτευση υπήρξαν δύο (2) προσφορές .
Η επιτροπή διενέργειας της διαπραγµάτευσης, συνέταξε το από 17-11-2020 πρακτικό αξιολόγησης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ )
ΑΡΘΡΟ 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, µε προϋπολογισµό 30.949,48€€ µε το ΦΠΑ.
Στην Λευκάδα, σήµερα 1 7 - 1 1 - 2 0 2 0 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από τους κάτωθι ∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1. Ζωή Πάντζου
2 Μαρία Τριτσαρώλη
3. Γεωργία Γράψα

Πρόεδρος της Επιτροπής
Αναπλ.Μέλος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής

α/α

Παρελήφθησαν από το πρωτόκολλο του ∆ήµου οι παρακάτω προσφορές:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΜΠΙΜΠΑΣ ΙΚΕ(Αριθ..Πρωτ.20689/17.11.2020)

2

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (Αριθ..Πρωτ.20690/17.11.2020)

Μετά την παραλαβή των προσφορών και ύστερα από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του Τιµόθεου
Σκλαβενίτη απορρίπτεται διότι δεν τηρούσε τους όρους της παραγράφου 2.4.2 της αριθµ.πρωτ.20491/12.11.2020
πρόσκληση σε διαπραγµάτευση για τη προµήθεια οικοδοµικών υλικών συνολικού προϋπολογισµού 30.949,48€ µε
το ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής.
Στη συνέχεια ανοίχθηκε η προσφορά της Εταιρείας ΜΠΙΜΠΑΣ ΙΚΕ, η οποία έγινε δεκτή διότι κατατέθηκαν
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονταν στην αριθ.πρωτ. 20491/12.11.2020 πρόσκληση σε
διαπραγµάτευση για τη προµήθεια οικοδοµικών υλικών συνολικού προϋπολογισµού 30.949,48€ µε το ΦΠΑ 24%,
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής.
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Η οικονοµική προσφορά της Εταιρείας ΜΠΙΜΠΑΣ ΙΚΕ ανέρχεται στο ποσό των 29.083,95€ µε το ΦΠΑ.
Η Επιτροπή, µε το πέρας της ως άνω διαδικασίας θα διαβιβάσει το παρόν Πρακτικό στην Προϊσταµένη Αρχή
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Λευκάδα 17-11-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Ζωή Πάντζου
2) Μαρία Τριτσαρώλη
3) Γεωργία Γράψα »
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική -Επιτροπή καλείται να
αποφασίσει περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού 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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
•
Την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι
δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές
διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
•
Τη µε αριθµ. απόφαση 414/2020/Α∆Α:Ω7ΦΕΩΛΙ-ΘΗΙ απόφαση της Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας
•
Την αριθµ. 446/2020/Α∆Α:6Κ7ΣΩΛΙ-3Ι1 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την αριθµ.264/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, καθορίστηκαν οι όροι της πρόσκλησης της διαπραγµάτευσης για προµήθεια οικοδοµικών
υλικών συνολικού προϋπολογισµού 30.949,48€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής
•
Την κατεπείγουσα ανάγκη που υπάρχει στο ∆ήµο µας λόγω των καιρικών φαινοµένων (ισχυρών
βροχοπτώσεων, πληµµυρών) που εκδηλώθηκαν στις 17 και 18/09-2020 και που σύµφωνα µε την
αριθµ.6938/20-09-2020/Α∆Α:Ω∆Θ146ΜΤΛΒ-Μ24 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας
κηρύχθηκε η ∆.Ε. Απολλωνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
•
Το αριθµ. 17-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας οικοδοµικών υλικών συνολικού προϋπολογισµού 30.949,48€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, επειδή συντρέχουν
οι οριζόµενες από την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋποθέσεις.
Β. Εγκρίνει το από 17-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης.
Γ. Αναθέτει την προµήθεια οικοδοµικών υλικών, στην επιχείρηση ΜΠΙΜΠΑΣ ΙΚΕ – ∆οµικά Υλικά, µε έδρα Μεγάλο
Αυλάκι Νυδρί, Α.Φ.Μ.:800700657, ∆.Ο.Υ.: Αγρινίου, διότι η υποβληθείσα προσφοράς της καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύµβασης και µε συνολική τιµή 23.454,80€ χωρίς Φ.Π.Α. και 29.083,95 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και ευρίσκεται εντός της εκτιµώµενης αξίας που ενέκρινε η Οικονοµική
Επιτροπή µε την αριθµ. 446/2020 απόφασή της
∆. Τον ανάδοχο δεσµεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην αριθµ. 446/2020 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 455/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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