ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 19ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 230/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
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 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 10935/3-7-20
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 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού περί
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχής
υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης
δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε. Λευκάδας-Ελλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού
προϋπολογισµού 49.649,60 ευρώ µε Φ.Π.Α., της µε αριθµ. 6193/29-04-2020 (Α∆ΑΜ:) διακήρυξης.
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, 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 131/2020 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης της
ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και
κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε.Λευκάδας-Ελλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 49.649,60
ευρώ µε Φ.Π.Α., εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. πρωτ. 6193/29-04-2020 διακήρυξη του διαγωνισµού, η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC006643392).
Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό τέσσερις (4) συµµετέχοντες από τους οποίους έγινε ένας (1)
δεκτός, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 12-05-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισµού.
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 12-05-2020 πρακτικό αξιολόγησης προς την Οικονοµική
Επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», Κυψέλης 22-Αργυρούπολη
Αττικής, Τ.Κ. 16452, Α.Φ.Μ. 998731143, ∆.Ο.Υ. Ηλιούπολης,ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών, αποψίλωσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε. ΛευκάδαςΕλλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς-Σφακιωτών, 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 30.030,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 37.237,20 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Με την υπ΄αριθ. 136/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκαν ενστάσεις για τις οποίες γνωµοδότησε η Επιτροπή ενστάσεων µε το
από 1-06-2020 πρακτικό της, το οποίο και ενέκρινε η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ.192/2020/Α∆Α:68ΤΦΩΛΙΡ2Β απόφασή της.
Κατόπιν η εταιρεία «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 8787/10-06-2020
πρόσκληση του ∆ηµάρχου Λευκάδας να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών που έλαβε τον
αριθµ.πρωτ. 9791/19-06-2020.
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το 26-06-2020 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου
δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση
του διαγωνισµού στον ανωτέρω προµηθευτή συντάσσοντας το πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 26 Ιουνίου 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. µε την υπ’ αριθ. 71/2020 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε. ΛευκάδαςΕλλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς-Σφακιωτών.
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. Tο από 12-05-2020 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε το
οποίο η Επιτροπή του διαγωνισµού πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε.Ε.», Κυψέλης 22-Αργυρούπολη Αττικής, Τ.Κ. 16452, Α.Φ.Μ. 998731143, ∆.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως
προσωρινής αναδόχου.
2. Την υπ΄ αριθ. 136/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού.
3. Την υπ΄ αριθ. 192/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων για ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της αριθ. 136/2020 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8787/10-06-2020 πρόσκληση του ∆ήµου περί υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία.
5. Την εµπρόθεσµη κατάθεση (αριθ. πρωτ. 9791/19-06-2020) σφραγισµένου φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.».
6. Την αριθ. πρωτ. εσωτ. 1175/23-06-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής στις 26-06-2020 προκειµένου να αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην µονογραφή και σφράγιση του κυρίως φακέλου µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και κατόπιν στην αποσφράγισή του, σε µονογραφή και σφράγιση όλων των δικαιολογητικών καθώς
και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στον φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου.
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
3. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ
για την αθέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας ή των εταίρων της όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
6. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής αρχής περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση και σε κατάσταση
πτωχεύσεως.
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7. Προσωποποιηµένη πληροφόρηση από την ΑΑ∆Ε.
8. Γενικό πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Ιωαννίνων.
9. Υπεύθυνη δήλωση:
-ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
-ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
10. Υπεύθυνη δήλωση:
-δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
-δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
- δεν σύνηψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.
- δεν υπάρχει καµία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν.
4412/2016.
- δεν υπάρχει καµία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή της εταιρείας
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016.
- δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.
- ∆εν έχουν κριθεί η εταιρεία και οι εταίροι της ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της διακήρυξης.
- δεν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.
- Η εταιρεία και οι εταίροι της δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε
αµφιβολία την ακεραιότητά τους.
- δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.
4412/2016.
11. Βεβαίωση Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
12. Βεβαίωση Υπ. Υποδοµών περί εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π.
13. Πιστοποιητικά εµπειρίας και φωτ/φα συµβάσεων σχετικών µε την παρούσα
Υπηρεσία.
14. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Επιµελητήριο Αθηνών.
15. Γενικό πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο Αθηνών
16. Καταστατικό εταιρείας.
17. Υπεύθυνη δήλωση ότι το καταστατικό της εταιρείας εξακολουθεί να ισχύει.
18. Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 84/13-04-2020 τ. Α’ Π.Ν.Π., άρθρο 41, παρ.1, µε την οποία
δηλώνεται:
1. Για την ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ δεν συντρέχει κανένα νόµιµο κώλυµα
συµµετοχής της στη διαδικασία.
2. H ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη.
3. Θα προσκοµίσω τα νοµίµως προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης της ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης της ως άνω υπηρεσίας και ειδικότερα:
- Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης σύµφωνα µε την
ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλλα στο αρµόδιο Πρωτοδικείο Αθηνών µε αριθµό 217730/15-06-2020.
- Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύµφωνα µε την ηλεκτρονική
αίτηση που υπέβαλλα στο αρµόδιο Πρωτοδικείο Αθηνών µε αριθµό 217751/15-06-2020.
- Ποινικό µητρώο του εταίρου Ζαβιτσάνου Σπυρίδωνα σύµφωνα µε την από 17-06-2020 αίτηση στο
ΚΕΠ Αργυρούπολης.

3

- Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό δεν βρίσκεται σε ισχύ.
Η Επιτροπή κατόπιν ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης οµόφωνα κρίνει ότι αυτά είναι
πλήρη και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην αριθ. πρωτ. 6193/29-04-2020 διακήρυξη.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύµητης
αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των
∆.Ε. Λευκάδας-Ελλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς-Σφακιωτών, στην εταιρεία «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε.Ε.», Κυψέλης 22-Αργυρούπολη Αττικής, Τ.Κ. 16452, Α.Φ.Μ. 998731143, ∆.Ο.Υ. Ηλιούπολης, γιατί η προσφορά
της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 6193/29-04-2020 διακήρυξης του ∆ήµου Λευκάδας,
µε συνολική τιµή προσφοράς 30.030,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 37.237,20 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και διότι κατέθεσε
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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 το
ανωτέρω πρακτικό 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 διατάξεις του Ν.4412/2016
•
τους όρους της υπ΄ αριθµ. 6193/29-04-2020 (Α∆ΑΜ:20PROC006643392) ∆ιακήρυξης
•
Την αριθµ. 5600/9-04-2020 (Α∆Α:Ω38ΚΩΛΙ-4ΜΗ-ΩΟ4 & Α∆ΑΜ: 20REQ006620479), Απόφαση
Ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιµων ποσών, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου
4 του Π.∆. 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων µε
α/α:Α- : Α-469/2020.
•
την µε αριθµ. 136/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
•
την µε αριθµ. 192/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
•
την από 26-06-2020 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
•
την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση του από 26-06-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και
Β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύµητης
αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των
∆.Ε. Λευκάδας-Ελλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς-Σφακιωτών, στην εταιρεία «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε.Ε.», Κυψέλης 22-Αργυρούπολη Αττικής, Τ.Κ. 16452, Α.Φ.Μ. 998731143, ∆.Ο.Υ. Ηλιούπολης, γιατί η προσφορά
της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 6193/29-04-2020 διακήρυξης του ∆ήµου Λευκάδας,
µε συνολική τιµή προσφοράς 30.030,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 37.237,20 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και διότι κατέθεσε
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 230/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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