ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 13ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 184/2020
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.

στην

ο

ΘΕΜΑ 4 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 29-05-2020 Πρακτικού της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού σχετικά µε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη
οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία πλαίσιο για συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις
∆.Ε. Λευκάδας, Σφακιωτών, Καρυάς συνολικού προϋπολογισµού 74.400,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, (σχετ. η µε αριθµ.
7101/18-05-2020 διακήρυξη).
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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 σε έγκριση του από 29-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού σχετικά µε τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία
πλαίσιο για συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ∆.Ε. Λευκάδας, Σφακιωτών, Καρυάς συνολικού
προϋπολογισµού 74.400,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, (σχετ. η µε αριθµ. 7101/18-05-2020 διακήρυξη).
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
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά σε έγκριση του από 29-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµού σχετικά µε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη οικονοµικού φορέα
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που θα συµµετέχει στη συµφωνία πλαίσιο για συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ∆.Ε. Λευκάδας,
Σφακιωτών, Καρυάς συνολικού προϋπολογισµού 74.400,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, (σχετ. η µε αριθµ. 7101/18-05-2020
διακήρυξη).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, 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 153/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη
οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία πλαίσιο για συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις
∆.Ε. Λευκάδας, Σφακιωτών, Καρυάς συνολικού προϋπολογισµού 74.400,00 ευρώ µε Φ.Π.Α,, συνολικού
προϋπολογισµού 34.902,90 ευρώ µε Φ.Π.Α., η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC006730990).
Συνολικά συµµετείχε στον διαγωνισµό ένας (1) .
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 29-05-2020 πρακτικό αξιολόγησης, προς την
Οικονοµική επιτροπή: Α. Να µαταιωθεί η διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης του συνοπτικού διαγωνισµού
για την παροχή υπηρεσίας για την ανάδειξη οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία πλαίσιο για
συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ∆.Ε. Λευκάδας, Σφακιωτών, Καρυάς, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
πρωτ. 7101/18-05-2020 διακήρυξη, επειδή η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της µοναδικής
υποβληθείσας προσφοράς.
Β. Να επαναληφθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε τους ίδιους όρους.
Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 29-05-2020, ηµέρα Παρασκευή 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 για την ανάδειξη
οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία πλαίσιο για συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης
στις ∆.Ε. Λευκάδας, Σφακιωτών, Καρυάς.
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. 153/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6)
την αριθ. 141/2020 µελέτη του Τµήµατος Ύδρευσης-Αποχέτευσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 7) την
αριθµ. πρωτ. 7101/18-05-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 921/26-05-2020
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 ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας,
29-05-2020 και ώρα 09:55 π.µ., η προσφορά της επιχείρησης «ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», Υδραυλικές
Εργασίες, Καλλιγόνι Λευκάδας, Τ.Κ. 31100, Α.Φ.Μ. 049912478, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, από τον ίδιο τον κ. Γιαννάκη
Σπυρίδωνα.
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.
Καταχωρήθηκε η προσφορά στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου του κυρίως φακέλου της προσφοράς και
διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία του φακέλου συµφωνούν µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
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Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην µονογραφή και σφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς και
κατόπιν προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της:
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν δύο σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παρ.2.4.3 και 2.4.4. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους δύο φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε
την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς (χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το
νοµότυπο και η πληρότητά τους).
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. 2.4.3.1. της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε την παρ.
2.4.3.2. της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
Α. Στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Αίτηση υποβολής προσφοράς στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη παρ. 2.4.2.1. της διακήρυξης.
β. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
γ. Πίνακας προσωπικού.
δ. Πίνακας µηχανηµάτων-οχηµάτων-εξοπλισµού.
ε. Βεβαίωση Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας περί εκτέλεσης συµβάσεων µε τον
ανάδοχο Γιαννάκη Σπυρίδωνα για την εργασία « Συντήρηση-επίβλεψη-λειτουργία δικτύων ύδρευσης και
δεξαµενών για τα έτη 2017-2018-2019».
στ. Βεβαίωση Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας περί εκτέλεσης συµβάσεων µε τον
ανάδοχο Γιαννάκη Σπυρίδωνα για την εργασία
«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης για το έτος 2019».
ζ. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται: «Γνωρίζω τον χειρισµό των µηχανηµάτων για την ανεύρεση
διαρροών των δικτύων ύδρευσης δια της ακουστικής του ∆ήµου Λευκάδας αλλά δεν διαθέτω δικό µου τέτοιο
µηχάνηµα».
Η Επιτροπή κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου διαπίστωσε τις εξής ουσιαστικές ελλείψεις και αποκλίσεις
από τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου:
-Στον πίνακα προσωπικού που κατέθεσε η επιχείρηση αναφέρονται απλά τρία ονόµατα µε τις ειδικότητές τους
χωρίς να προσκοµίζονται τα επιπλέον στοιχεία που ρητά ορίζονται στην παρ. 2.4.3.2. µε παραποµπή στην περ.
Β4 της παρ. 2.2.9.2. της διακήρυξης και συγκεκριµένα:
«Κατάσταση προσωπικού αρµόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών όσο κατά
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά µέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση προσωπικού:
Για περιπτώσεις εξαρτηµένης σχέση εργασίας :
• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος για τους συγκεκριµένους τεχνίτες.
• Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύµβασης.
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:
• Σύµβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των
συµβαλλοµένων από Αρµόδια Αρχή.
• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος.
Ειδικότερα κατ’ ελάχιστο σύµφωνα µε την παρ. 2.2.6. β) της διακήρυξης:
Ένα άτοµο Πτυχιούχο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. ή εµπειροτέχνη (έχοντας τα προσόντα των διατάξεων του άρθρου
11 του Ν.3850/10) ως επικεφαλής της οµάδας εργασιών µε διετή εµπειρία σε υπηρεσίες κατασκευής ή
συντήρησης ή επισκευής ή αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης.
Έναν (1) υδραυλικό (τεχνίτη) µε εµπειρία σε υπηρεσίες κατασκευής ή συντήρησης ή επισκευής βλαβών
δικτύων ύδρευσης κατ’ ελάχιστον ενός έτους.
Έναν (1) χειριστή µηχανήµατος έργου (µηχανικός εκσκαφέας – λαστιχοφόρος εκσκαφέας φορτωτής σφυρί).
Έναν (1) χειριστή ανατρεπόµενου φορτηγού.
Έναν (1) εργάτη µε εµπειρία σε υπηρεσίες κατασκευής ή συντήρησης ή επισκευής βλαβών δικτύων ύδρευσης
κατ’ ελάχιστον ενός έτους.
Ότι διαθέτουν τεχνικό προσωπικό, (εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο προσφέρων οδηγός ή χειριστής µηχανήµατος) το
οποίο διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και όλα τα απαραίτητα από τον νόµο τυπικά προσόντα ήτοι άδεια
οδήγησης ή άδεια χειριστού ανάλογη του οχήµατος που συµµετέχει στο διαγωνισµό και άδεια εργασίας σε
περίπτωση αλλοδαπών, µε συµπλήρωση του πεδίου «Τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων» της
ενότητας «Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα» του «Μέρους IV: Κριτήρια επιλογής» του Τ.Ε.Υ.∆.»
- Στον πίνακα µηχανηµάτων, οχηµάτων και εξοπλισµού που κατέθεσε η επιχείρηση αναφέρονται οι τεχνικές
προδιαγραφές και τα συνοπτικά χαρακτηριστικά τους χωρίς να επεξηγείται εάν πρόκειται για ιδιόκτητα ή
µισθωµένα.
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Σε περίπτωση µίσθωσης έπρεπε να προσκοµισθούν πέραν των ανωτέρω ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης
κατατεθειµένα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για χρονικό διάστηµα όσο η σύµβαση.
Επίσης δεν κατατέθηκαν τα εξής δικαιολογητικά που ρητά ορίζονται στην παρ. 2.4.3.2. µε παραποµπή στην
περ. Β4 της παρ. 2.2.9.2. της διακήρυξης και συγκεκριµένα:
«Άδεια κυκλοφορίας οχήµατος/ων κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισµένου (γεννήτρια, φωτισµό,
αεροσυµπιεστή, αντλητικό συγκρότηµα κ.α.) για µετάβαση και αποκατάσταση µικρών βλαβών συνοδευόµενη µε
υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι α) τα οχήµατα αυτά αποτελούν κινητό συνεργείο πλήρως εξοπλισµένο
(γεννήτρια, φωτισµό, αεροσυµπιεστή κ.α.) για µετάβαση και αποκατάσταση µικρών βλαβών β)Σε περίπτωση
νέου οχήµατος θα υπάρξει δήλωση αυτού στην υπηρεσία. Άδεια οδήγησης ή άδεια χειριστού ανάλογη του
οχήµατος που συµµετέχει στο διαγωνισµό και άδεια εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπών. Άδεια κυκλοφορίας
φορτηγού και λαστιχοφόρου εκσκαφέα φορτωτή.
Αντίγραφα αδειών χειριστή µηχανικού εκσκαφέα, χειριστή φορτηγού και εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο προσφέρων
οδηγός ή χειριστής µηχανήµατος των προσώπων που συµµετέχουν ως τρίτοι (συνεργάτες) µε την απαιτούµενη
εµπειρία και όλα τα απαραίτητα από τον νόµο τυπικά προσόντα ήτοι άδεια οδήγησης ή άδεια χειριστού ανάλογη
του οχήµατος που συµµετέχει στο διαγωνισµό και άδεια εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπών. Στην τελευταία
περίπτωση να προσκοµίζεται η σχετική δέσµευση των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται (ως
αναφέρεται ανωτέρω).
Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης στην οποία θα βεβαιώνει ότι
εφόσον κηρυχτεί ανάδοχος, τα οχήµατα που προσφέρονται ως εξοπλισµός θα διαθέτουν τις απαιτούµενες
άδειες κυκλοφορίας, εξοφληµένα τέλη, ασφάλεια και τεχνικά δελτία ελέγχου ΚΤΕΟ κατά την ηµεροµηνία
έναρξης των εργασιών.
Να προσκοµίσουν αντίγραφα πιστοποιητικών ΕΛΟΤ για τα υδραυλικά υλικά».
-Στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε η διαγωνιζόµενη επιχείρηση δηλώνει ότι δεν διαθέτει µηχάνηµα
εντοπισµού διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας (γαιόφωνο) κατά παράβαση της παρ. 2.2.6. γ) της
διακήρυξης που το απαιτεί.
Η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης «ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», επειδή η προσφορά της, σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα, παρουσιάζει ελλείψεις ως
προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6. η) «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης.
Ο σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα παραδοθεί στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
προκειµένου να επιστραφεί.
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Α. Να µαταιωθεί η διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή
υπηρεσίας για την ανάδειξη οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία πλαίσιο για συντήρηση και
επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ∆.Ε. Λευκάδας, Σφακιωτών, Καρυάς, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
7101/18-05-2020 διακήρυξη, επειδή η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της µοναδικής υποβληθείσας
προσφοράς.
Β. Να επαναληφθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε τους ίδιους όρους.
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.
•
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση του από 29-05-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας για την ανάδειξη οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία
πλαίσιο για συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ∆.Ε. Λευκάδας, Σφακιωτών, Καρυάς σύµφωνα µε την
υπ’ αριθ. πρωτ. 7101/18-05-2020 διακήρυξη,.
Β. Την µαταίωση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του συνοπτικού διαγωνισµού, επειδή η
διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της µοναδικής υποβληθείσας προσφοράς.
Γ. Την επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.
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∆. Ηµεροµηνία διεξαγωγής επαναληπτικού διαγωνισµού: 22-06-2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 184/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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