ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 55/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 348/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µηνός ∆εκεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24946/2-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 3ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την
εκτέλεση υπηρεσίας καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση θέµατος,
εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση
υπηρεσίας καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. διάβασε τα πρακτικά της επιτροπής τα οποία έχουν ως
εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.23588/15-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή
αναδόχου για την εκτέλεση υπηρεσίας καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 28η Νοεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
09:30, συνήλθε, κατόπιν της µε αρ. 1768/24-11-2016 πρόσκλησης, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που συγκροτήθηκε µε την
υπ΄αριθ. 323/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισµού για την υπηρεσία καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας (Αριθµ.∆ιακήρυξης
23588/12-11-2016).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος
3. Συκιώτης Αναστάσιος, ∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1)τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 2)την αριθµ.314/2016 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, 3) την αρ.196/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 4)την αρ. 23588/12-11-2016
διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Ακολούθως, η Επιτροπή άρχισε τη διαδικασία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 17 της
διακήρυξης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη υποβολής των προσφορών στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στις 9.30
π.µ. ενώ στις 10:00 π.µ. κήρυξε τη λήξη της παραλαβής προσφορών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινώνησε εν συνεχεία µε το πρωτόκολλο του ∆ήµου και
διαπίστωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί προσφορές. Αφού έληξε η προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ο
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή άλλη προσφορά.
Ακολούθως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών. Η αποσφράγιση διενεργήθηκε δηµόσια και διαπίστωσε ότι:
κατατέθηκε ταχυδροµικώς εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας η προσφορά της
επιχείρησης: ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ,∆/νση: Χίου 4 Βάρη,
Τ.Κ. 16672, Α.Φ.Μ.073449705,
∆.Ο.Υ.Γλυφάδας, η οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτ. 24400/25-112016.
Κατατέθηκε η προσφορά της επιχείρησης: ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ∆/νση: Άνω Λαψιστα-Ιωάννινα,
Α.Φ.Μ.063343153, ∆.Ο.Υ.Ιωαννίνων, από τον ίδιο το ενδιαφερόµενο κ. Μπίµπο Σπυρίδωνα µε Α.∆.Τ: ΑΙ
810541
Κατατέθηκε η προσφορά της επιχείρησης: Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ∆/νση: Αναπαύσεως
33-Αγρίνιο, Α.Φ.Μ.099738806, ∆.Ο.Υ.:Αγρινίου, δια του νοµίµου εκπροσώπου της κ. Κορδάτου Νικόλαου µε
Α.∆.Τ. ΑΙ 497482.
Κατατέθηκε η προσφορά της επιχείρησης: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ∆/νση: Απόλπαινα Λευκάδας,
Τ.Κ.31100, από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο κ.Κοντογιώργη Νικόλαο µε Α.∆.ΤΑΙ 276864.
Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών και διαπίστωσε ότι όλες έφεραν
τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 13.
Η Επιτροπή στη συνέχεια αφού προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και των φακέλων των
τεχνικών προσφορών, και µονόγραψε και σφράγισε τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές ανά φύλλο.
Κατά την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ διαπίστωσε ότι
στο εσωτερικό του δεν υπήρχε φάκελος δικαιολογητικών ούτε φάκελος τεχνικής προσφοράς όπως απαιτούσε
η διακήρυξη στο άρθρο 13 αλλά υπήρχε ο σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, τα
δικαιολογητικά µε µέρος των τεχνικών στοιχείων.
Με την ολοκλήρωση του ανοίγµατος δόθηκε η δυνατότητα στους παρευρισκόµενους στο διαγωνισµό να
λάβουν γνώση επί των προσφορών παρουσία των µελών της Επιτροπής. Κατόπιν αυτού οι ανωτέρω
αποχώρησαν από την αίθουσα.
Η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συµµετοχής στον συνηµµένο πίνακα
Α΄- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού και στον
έλεγχο τους κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι όλα δικαιολογητικά συµµετοχής των προσφορών ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
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ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. συµφωνούν µε τους όρους
της διακήρυξης και τις κάνει αποδεκτές για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που είναι η αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή δεν προχώρησε στον έλεγχο των στοιχείων της προσφοράς
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ καθώς διαπίστωσε ότι σύνταξη της δεν ήταν σύµφωνη µε τους όρους του
άρθρου 13 της διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο τα περιεχόµενα του κυρίως φακέλου ορίζονται ως εξής:
« α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και
γ) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
5. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνονται, επί ποινή
αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε
το άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά συµµετοχής).
6. Στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά» επί ποινή αποκλεισµού, περιλαµβάνονται όλα τα
τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων ειδών όπως αυτά περιγράφονται στηναριθµ.182/2016 µελέτη του
∆ήµου Λευκάδας…» και για τον λόγο αυτό δεν τη κάνει αποδεκτή.
Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων κατά
την οποία διαπιστώθηκε ότι:
α) η προσφορά ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και την κάνει
αποδεκτή,
β) η προσφορά ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ στην περιγραφή της υπηρεσίας δεν αναφέρει τις εργασίες κοπής άνω
του ύψους των 1,5 µέτρων, κατά τα λοιπά είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή κρίνει
ότι µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του (περ. ε του άρθρου 11 της διακήρυξης) ο προσφέρων
αποδέχεται όλες τις εργασίες και δεσµεύεται για την εκτέλεσή τους, και κάνει αποδεκτή την προσφορά.
γ) η προσφορά Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και την κάνει
αποδεκτή.
Ακολούθως η Επιτροπή µονόγραψε και σφράγισε τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών και τους
τοποθέτησε σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίστηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή
οµόφωνα ορίζει η αποσφράγιση του φακέλου µε τις οικονοµικές προσφορές να γίνει στις 5 ∆εκεµβρίου
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη
& Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), στην πόλη της Λευκάδας, Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος
όροφος. Η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης θα ανακοινωθεί τους συµµετέχοντες.
Η οικονοµική προσφορά ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ δεν θα αποσφραγισθεί αλλά θα επιστραφεί
σύµφωνα µε το άρθρο 17 της διακήρυξης.
Για την διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η Επιτροπή»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.23588/15-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή
αναδόχου για την εκτέλεση υπηρεσίας καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας
(αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών)
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 05η ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
10:00, συνήλθε, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ. 323/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία καθαρισµών
δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας (Αριθµ.∆ιακήρυξης 23588/12-11-2016).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
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2. Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος
3. Συκιώτης Αναστάσιος, ∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1)τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 2)την αριθµ.314/2016 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, 3) την αρ.196/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 4)την αρ. 23588/12-11-2016
διακήρυξη του ∆ηµάρχου και 5) το από 28-11-2016 Πρακτικό της.
Ακολούθως, η Επιτροπή άρχισε τη διαδικασία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 17 της
διακήρυξης.
Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί,
δηµόσια, παρουσία του ενδιαφεροµένου κ.Μπίµπου Σπυρίδωνα. Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α των
διαµορφώνονται ως εξής:
Α/Α

1
2
3

Ονοµατεπώνυµο

Οικονοµική προσφορά σε
ευρώ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ
ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,

21.634,85
20.173,28
27.855,14

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 23588/12-11-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
την ανάδειξη του κ.Μπίµπου Σπυρίδωνα ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας καθαρισµών δηµοτικών
χώρων για λόγους πυροπροστασίας γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η Επιτροπή»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση υπηρεσίας καθαρισµών
δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας, όπως φαίνονται ανωτέρω.
Την ανάδειξη του κ.Μπίµπου Σπυρίδωνα ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού για την
εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας γιατί η
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 348/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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