ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 13ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 191/2020
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.
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ο

ΘΕΜΑ 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 14-5-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
διενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισµού
58.215,52 ευρώ µε Φ.Π.Α, (σχετ. η µε αριθµ.6191/29-04-2020 διακήρυξη).
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχο, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου &
Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, 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 129/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας ελαστικών των οχηµάτων και
µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 58.215,52
ευρώ µε Φ.Π.Α., η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC006643771).
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ένας (1) συµµετέχων.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 14-05-2020 πρακτικό αξιολόγησης, προς την
Οικονοµική επιτροπή την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα,
Α.Φ.Μ. 800387683, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
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ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆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, µε συνολική τιµή προσφοράς 45.976,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 57.010,24 ευρώ µε Φ.Π.Α.
24%.
Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 14-05-2020, 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. 71/2020 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και
µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας.
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. 129/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6)
την αριθ. 9/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθ. πρωτ. 6191/29-042020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 778/07-05-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας για σύγκληση 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 εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800387683,
∆.Ο.Υ. Λευκάδας και έλαβε αριθµό πρωτ. 6887/13-05-2020 και ώρα 14:54.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το
Γραφείου 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.
Στη συνέχεια η Επιτροπή καταχώρησε την προσφορά στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
Η Επιτροπή στη συνέχεια, αφού µονόγραψε και σφράγισε τον κυρίως φάκελο, προέβη στην αποσφράγισή του
και εξευρέθηκαν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι ένας φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»,
ένας φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και ένας φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Στη συνέχεια προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη
στην 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 στην
µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί στο τέλος της διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
2. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα
µε την παρ. 2.4.3.1. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής
προσφοράς σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3.2. «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∆).
β. Το καταστατικό σύστασης της εταιρείας.
γ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Επιµελητήριο Λευκάδας.
Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά µε περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στη µελέτη του ∆ήµου.
β. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των ειδικότερων όρων που προβλέπονται στη µελέτη του ∆ήµου.
γ. Επικυρωµένα φωτ/φα πιστοποιητικών ISO 9001:2015, ISO 16949:2009 και ISO 16949:2016 των
κατασκευαστριών εταιρειών των ελαστικών µάρκας ΗΑΝΚΟΟΚ και ΒΚΤ.
δ. ∆ύο επιστολές της εταιρείας Μεϊδάνης-Σοφός Ελαστικά Α.Ε. µε τις οποίες δηλώνεται ότι είναι επίσηµος
εισαγωγέας των ελαστικών Hankook και BKT στην Ελλάδα καθώς και ότι οι κατασκευάστριες εταιρείες
διαθέτουν τα απαραίτητα ISO, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των ελαστικών και τα ελαστικά
κυκλοφορούν ευρέως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε. Προσπέκτους µε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ελαστικών.
Τα προαναφερθέντα τεχνικά στοιχεία πληρούν τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή
οµόφωνα αποφασίζει να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.».
3. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», η οποία έγινε δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού προχώρησε στην µονογραφή
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α/α

και σφράγιση κατά φύλλο της οικονοµικής προσφοράς κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές σύµφωνα µε τα
παρακάτω:

1
2
3
4
5
6

Είδος

Προµήθεια

Ποσότητα

Τιµή

∆απάνη
(€)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµ.
11R22,5
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 7.00-15
Τεµ.
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
Τεµ.
διαστάσεων 285/70R19,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
Τεµ.
διαστάσεων 295/80R22,5
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµ.
315/70R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
Τεµ.
διαστάσεων 315/80R22,5

2

432,00

864,00

4

215,00

860,00

16

400,00

6.400,00

6

480,00

2.880,00

4

481,00

1.924,00

6

485,00

2.910,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

15.838,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
7
8

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 225/75R16
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 315/80R22,5

Τεµ.

4

162,00

648,00

Τεµ.

4

485,00

1.940,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2.588,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων
12,5/80/18
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 18/4/26
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 16,9-28
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 195/R14C
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 205/65R15
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 205/70R15
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 245/70R16
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 315/80R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 405/70-20

Τεµ..

4

430,00

1.720,00

Τεµ..
Τεµ..
Τεµ..

6
4

800,00
795,00

4.800,00
3.180.00

8

100,00

800,00

4

120,00

480,00

6

120,00

720,00

4

150,00

600,00

22

485,00

10.670,00

4

750,00

3.000,00

Τεµ..
Τεµ..
Τεµ..
Τεµ..
Τεµ..

25.970,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

18
19

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 185/R14
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 205/80R16

Τεµ.

4

95,00 €

380,00

Τεµ.

4

120,00 €

480,00
860,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

3

20

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 185/60R15

Τεµ.

4

90,00 €

360,00
360,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

21

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά
διαστάσεων 175/R14

Τεµ.

4

90,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

360,00
360,00

45.976,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24 %

11.034,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

57.010,24

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 6191/29-04-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
2. την αριθ. 9/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας.
3. την υποβληθείσα προσφορά.
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
5. το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
6. την ανάγκη για προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας.
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ.
800387683, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆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, µε συνολική τιµή προσφοράς 45.976,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 57.010,24 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.»
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
•
τους όρους της υπ΄αριθ. 6191/29-04-2020 (Α∆ΑΜ: 20PROC006643771) ∆ιακήρυξης
•
τις αριθµ. 4198/10-03-2020 (Α∆Α: Ω9ΜΓΩΛΙ-Χ1Ψ & Α∆ΑΜ: 20REQ006421338), 4199/10-03-2020
(Α∆Α:ΨΕΩΜΩΛΙ-ΧΩ0 & Α∆ΑΜ:20REQ006420854), 4200/10-03-2020 (Α∆Α: 6628ΩΛΙ-Χ3Μ &
Α∆ΑΜ: 20REQ006420956), 4201/10-03-2020 (Α∆Α: 68Η0ΩΛΙ-ΚΒΘ & Α∆ΑΜ: 20REQ006421034),
4204/10-03-2020 (Α∆Α: 6ΕΥ∆ΩΛΙ-ΤΒΠ & Α∆ΑΜ: 20REQ006421454) και 4203/10-03-2020 (Α∆Α:
ΩΣΕΟΩΛΙ-ΓΒΨ & Α∆ΑΜ: 20REQ006421392) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης αντίστοιχα και
τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµων ποσών, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της
α
παρ 1 του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α-373,374, 375, 376, 378 και 377 αντίστοιχα.
•
την από 14-05-2020 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
•
τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 14-05-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800387683, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινής
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αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του
∆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, µε συνολική τιµή προσφοράς 45.976,00
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 57.010,24 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: 191/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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