ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 136/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή 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:
6605/11-5-2020 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
οχτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Τυπάλδος Νικόλαος
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Γληγόρης Παναγιώτης
(αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)
Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα
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στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
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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.
ο

ΘΕΜΑ 5 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση του από 12-05-2020
Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας 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, της υπ. αριθµ. 6193/2904-2020 (Α∆ΑΜ:20PROC006643392) διακήρυξης»
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 12-05-2020 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας 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,, της υπ. αριθµ. 6193/29-04-2020 (Α∆ΑΜ:20PROC006643392) διακήρυξης.
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 σε έγκριση του από 12-05-2020 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας
συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχής υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε.ΛευκάδαςΕλλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών της υπ. αριθµ. 6193/29-04-2020 (Α∆ΑΜ:20PROC006643392)
διακήρυξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, 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 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 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,, η οποία
αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC006643392).
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό τέσσερις (4) συµµετέχοντες.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
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 22Αργυρούπολη 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%.
Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 12-05-2020, ηµέρα Τρίτη 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 αποψίλωσης της
ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και
κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε. Λευκάδας-Ελλοµένου-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) 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. 131/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6)
την αριθ. 01/2020 µελέτη του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, 7) την αριθµ. πρωτ. 6193/29-04-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8) την υπ’
αριθ. πρωτ. εσωτ. 778/07-05-2020 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 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η
προσφορά της επιχείρησης «ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Γεωπόνος, Τριαντ. Σπονδή 2, Μεσολόγγι, Α.Φ.Μ.
135958504, ∆.Ο.Υ. Μεσολογγίου και έλαβε αριθµό πρωτ. 6734/12-05-2020 και ώρα 09:48 π.µ..
- Κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας,
12-05-2020 και ώρα 09:55 π.µ., η προσφορά της επιχείρησης «ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ», Χωµατουργικές
εργασίες Ε.∆.Ε., Κοντάραινα Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 046144535, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, από τον ίδιο τον κ. Πολίτη
Σπυρίδωνα.
- Κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας,
12-05-2020 και ώρα 09:56 π.µ., η προσφορά της εταιρείας «ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», Τεχνική εταιρεία,
Χέλµη 1 Άρτα, Α.Φ.Μ. 800407510, ∆.Ο.Υ. Άρτας, από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Νύχτη Γεώργιο.
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- Κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας,
12-05-2020 και ώρα 09:57 π.µ., η προσφορά της εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.»,
Κυψέλης 22-Αργυρούπολη Αττικής, Τ.Κ. 16452, Α.Φ.Μ. 998731143, ∆.Ο.Υ. Ηλιούπολης, από τον νόµιµο
εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Ζαβιτσάνο 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.
Καταχωρήθηκαν οι προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των κυρίως φακέλων των προσφορών και
διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων συµφωνούν µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην µονογραφή και σφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων και κατόπιν προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση µε την σειρά
υποβολής τους:
ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ιαπιστώθηκε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύονταν από αίτηση υποβολής προσφοράς στον
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη παρ.2.4.2.3. της διακήρυξης.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ.2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε
την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη 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 στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής
προσφοράς.
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. «∆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. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόµενων υπηρεσιών.
β. Ιδιωτικό συµφωνητικό της επιχείρησης «ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» µε την επιχείρηση «ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ» σύµφωνα µε το οποίο η δεύτερη συµβαλλόµενη επιχείρηση παραχωρεί στην πρώτη συµβαλλόµενη
επιχείρηση την άδεια κυκλοφορίας καθώς και την άδεια χειριστή ενός µηχανήµατος έργου (καταστροφέας)
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της παρεχόµενης υπηρεσίας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
πρωτ. 6193/29-04-2020 διακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας.
Στο ιδιωτικό συµφωνητικό επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά της συµβαλλόµενης επιχείρησης
«ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»: φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας-χρήσης µηχανήµατος έργων,
φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, φωτοαντίγραφο απόφασης ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας περί
συµπλήρωσης υφιστάµενης άδειας, φωτοαντίγραφο άδειας οδηγού γεωργικού µηχανήµατος τύπου Α΄,
φωτοαντίγραφο πληρωµής τελών µηχανήµατος έργου.
γ. Ιδιωτικό συµφωνητικό της επιχείρησης «ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» µε την επιχείρηση «ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ» σύµφωνα µε το οποίο η δεύτερη συµβαλλόµενη επιχείρηση παραχωρεί στην πρώτη συµβαλλόµενη
επιχείρηση την άδεια κυκλοφορίας καθώς και την άδεια χειριστή ενός µηχανήµατος έργου (χορτοκοπτικού)
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της παρεχόµενης υπηρεσίας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
πρωτ. 6193/29-04-2020 διακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας.
Στο ιδιωτικό συµφωνητικό επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά της συµβαλλόµενης επιχείρησης
«ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»: φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας-χρήσης µηχανήµατος έργων,
φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, φωτοαντίγραφο απόφασης ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας περί
συµπλήρωσης υφιστάµενης άδειας, φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή µηχανηµάτων έργου, φωτοαντίγραφο
πληρωµής τελών µηχανήµατος έργου.
δ. Ακριβές αντίγραφο Πιστοποιητικού EN ISO 9001:2015.
ε. Ακριβές αντίγραφο Πιστοποιητικού EN ISO 14001:2015.
στ. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών.
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ζ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
η. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης συνδροµής άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλµατος από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο
Λευκάδας.
θ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Η Επιτροπή διαπίστωσε τις εξής ουσιαστικές ελλείψεις και αποκλίσεις από τους όρους της
διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου:
α. Στο ΤΕΥ∆ που κατέθεσε η εταιρεία «ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και συγκεκριµένα στο Μέρος ΙΙ εδάφιο Γ
«Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων» έχει συµπληρώσει ότι δεν στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων.
Όµως από τα προσκοµισθέντα ιδιωτικά συµφωνητικά και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατέθεσε στον φάκελο
της τεχνικής προσφοράς προκύπτει ότι στηρίζεται στις τεχνικές ικανότητες της επιχείρησης
«ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Σε αυτή την περίπτωση και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο υπόδειγµα του ΤΕΥ∆ (Παράρτηµα Ε’ της διακήρυξης)
καθώς και στην αριθ. 23 Κατευθυντήρια Οδηγία (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. έπρεπε να
επισυναφθεί χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ για τον οικονοµικό φορέα στις ικανότητες του οποίου θα στηριχθεί η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό επιχείρηση, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον νόµιµο
εκπρόσωπό του.
Στον σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» δεν βρέθηκε συµπληρωµένο το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της επιχείρησης «ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της προσφοράς, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει την
απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ επειδή η προσφορά της, σύµφωνα µε τα
παραπάνω αναφερόµενα, παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
διακήρυξης, σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6. θ) «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης.
Ο σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα παραδοθεί στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
προκειµένου να επιστραφεί.
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ιαπιστώθηκε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς δεν συνοδεύονταν από αίτηση υποβολής προσφοράς στον
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι δεν είναι ουσιαστικός λόγος απόρριψης της προσφοράς καθότι τα
περισσότερα στοιχεία που απαιτούνται να αναγράφονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς περιέχονται τεχέξω
από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν:
α. Ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
β. Τα εξής δικαιολογητικά εκτός σφραγισµένων φακέλων:
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι «ο γεωργικός ελκυστήρας φέρει παρελκόµενο χλοοκοπτικό
(καταστροφέας κλαδιών) µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητάτε».
- Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.
-Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας-χρήσης µηχανήµατος έργων.
-Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αγροτικού µηχανήµατος.
-Φωτοαντίγραφο άδειας οδηγού γεωργικού µηχανήµατος.
Στη συνέχεια η Επιτροπή µονόγραψε και σφράγισε τον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς καθώς και
όλα τα έγγραφα που βρέθηκαν εκτός σφραγισµένων φακέλων.
Η Επιτροπή διαπίστωσε τις εξής ουσιαστικές ελλείψεις και αποκλίσεις από τους όρους της
διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου:
α. ∆εν βρέθηκε σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη ««∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» στον οποίο να βρίσκεται
συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) σύµφωνα µε την παρ. 2.4.2.3. α) της
διακήρυξης και µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε’ αυτής.
β. ∆εν βρέθηκε σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο να περιλαµβάνεται,
εκτός των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, τεχνική προσφορά µε αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων
υπηρεσιών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην υπ’ αριθ. 01/2020
µελέτη του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της προσφοράς, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει την
απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης «ΠΟΛΙΤΗΣ 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 της µελέτης,
σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6. θ) «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης.
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Ο σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα παραδοθεί στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
προκειµένου να επιστραφεί.

ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ
∆ιαπιστώθηκε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύονταν από αίτηση υποβολής προσφοράς στον
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε
την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη 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 στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής
προσφοράς.
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. «∆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. Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού σύστασης ετερόρρυθµης εταιρείας.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Ιδιωτικό συµφωνητικό της εταιρείας «ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ» µε την επιχείρηση «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
σύµφωνα µε το οποίο η δεύτερη συµβαλλόµενη επιχείρηση παραχωρεί στην πρώτη συµβαλλόµενη εταιρεία ένα
µηχάνηµα έργου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της παρεχόµενης υπηρεσίας, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθ. πρωτ. 6193/29-04-2020 διακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας.
β. Φωτοαντίγραφα πληρωµής τελών χρήσης µηχανηµάτων έργου.
γ. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου µηχανήµατος έργου.
δ. Φωτοαντίγραφο απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε περί έγκρισης τύπου µηχανήµατος έργου.
ε. Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή µηχανηµάτων έργου.
στ. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας-χρήσης µηχανήµατος έργων.
Η Επιτροπή διαπίστωσε τις εξής ουσιαστικές ελλείψεις και αποκλίσεις από τους όρους της
διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου:
α. Στο ΤΕΥ∆ που κατέθεσε η εταιρεία «ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ» και συγκεκριµένα στο Μέρος ΙΙ εδάφιο Γ
«Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων» έχει συµπληρώσει ότι δεν στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων.
Όµως από το προσκοµισθέν ιδιωτικό συµφωνητικό και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατέθεσε προκύπτει ότι
στηρίζεται στις τεχνικές ικανότητες της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
Σε αυτή την περίπτωση και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο υπόδειγµα του ΤΕΥ∆ (Παράρτηµα Ε’ της διακήρυξης)
καθώς και στην αριθ. 23 Κατευθυντήρια Οδηγία (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. έπρεπε να
επισυναφθεί χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ για τον οικονοµικό φορέα στις ικανότητες του οποίου θα στηριχθεί η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό επιχείρηση, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον νόµιµο
εκπρόσωπό του.
Στον σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» δεν βρέθηκε συµπληρωµένο το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
β. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό της εταιρείας «ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ» µε την επιχείρηση «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
δεν έχει τεθεί υπογραφή και σφραγίδα από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ» κ.
Νύχτη Γεώργιο.
γ. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, εκτός των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, δεν βρέθηκε τεχνική
προσφορά µε αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην υπ’ αριθ. 01/2020 µελέτη του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, όπως ρητά απαιτείται στην παρ.
2.4.3.2. της διακήρυξης.
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Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της προσφοράς, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει την
απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ 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 της µελέτης, σύµφωνα µε την
παρ. 2.4.6. θ) «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης.
Ο σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα παραδοθεί στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
προκειµένου να επιστραφεί.
«ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.»
∆ιαπιστώθηκε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς δεν συνοδεύονταν από αίτηση υποβολής προσφοράς στον
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι δεν είναι ουσιαστικός λόγος απόρριψης της προσφοράς καθότι όλα τα
στοιχεία που απαιτούνται να αναγράφονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς περιέχονται στην ετικέτα που
έχει τεθεί έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.»
β. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του οικονοµικού φορέα µε την
επωνυµία «ΓΚΟΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», στις ικανότητες του οποίου θα στηριχθεί η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό
εταιρεία.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά µε αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην υπ’ αριθ. 01/2020 µελέτη του Τµήµατος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας.
β. Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή µηχανηµάτων έργου.
γ. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας-χρήσης µηχανήµατος έργων.
δ. Φωτοαντίγραφο απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε περί έγκρισης τύπου µηχανήµατος έργων.
ε. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας περί καταβολής τελών χρήσης
µηχανήµατος έργου.
στ. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου µηχανήµατος έργου.
ζ. Ιδιωτικό συµφωνητικό (∆έσµευση των φορέων για στήριξη στις ικανότητες τρίτου οικονοµικού φορέα) της
εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» µε την επιχείρηση «ΓΚΟΡΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» σύµφωνα µε το
οποίο η δεύτερη συµβαλλόµενη επιχείρηση παραχωρεί στην πρώτη συµβαλλόµενη εταιρεία ένα µηχάνηµα
έργου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της παρεχόµενης υπηρεσίας, σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. πρωτ. 6193/29-04-2020 διακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας.
Το εν λόγω συµφωνητικό πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2.2.7. «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» της
διακήρυξης, όπου ρητά προβλέπεται ότι: «Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά µε
την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής
φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή
οµόφωνα αποφασίζει να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε.Ε.» διότι τόσο τα δικαιολογητικά συµµετοχής όσο και τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς πληρούν
τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου.
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας
εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», η οποία έγινε δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού
προχώρησε στην µονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο της οικονοµικής προσφοράς, κατέγραψε τις
προσφερόµενες τιµές σύµφωνα µε τα παρακάτω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.»

1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
A/A

1

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

CPV

Αποψίλωση
ανεπιθύµητης
αυτοφυούς βλάστησης και 77340000-5
αποµάκρυνση
προϊόντων (Κλάδεµα
αποψίλωσης
δηµοτικών δένδρων και
οδών και κοινόχρηστων θάµνων)
χώρων.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

200

6

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Χιλιόµετρο

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

39,00

7.800,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7.800,00

Φ.Π.Α 24%

1.872,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

9.672,00

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
Α/A

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αποψίλωση ανεπιθύµητης
αυτοφυούς βλάστησης και 77340000-5
αποµάκρυνση προϊόντων (Κλάδεµα
αποψίλωσης
δηµοτικών δένδρων και
οδών και κοινόχρηστων θάµνων)
χώρων.

1

150

Χιλιόµετρο

39,00

5.850,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.850,00

Φ.Π.Α 24%

1.404,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

7.254,00

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ
A/A

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

CPV

Αποψίλωση
ανεπιθύµητης
αυτοφυούς βλάστησης και 77340000-5
αποµάκρυνση
προϊόντων (Κλάδεµα
αποψίλωσης
δηµοτικών δένδρων και
οδών και κοινόχρηστων θάµνων)
χώρων.

1

4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
A/A

1

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A/A

Χιλιόµετρ
ο

150

39,00

5.850,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.850,00

Φ.Π.Α 24%

1.404,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

7.254,00

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
CPV

Αποψίλωση
ανεπιθύµητης
αυτοφυούς βλάστησης και 77340000-5
αποµάκρυνση
προϊόντων (Κλάδεµα
αποψίλωσης
δηµοτικών δένδρων και
οδών και κοινόχρηστων θάµνων)
χώρων.

5. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Χιλιόµετρ
ο

150

39,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.850,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.850,00

Φ.Π.Α 24%

1.404,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

7.254,00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

7

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2
.
∆
Η

1

Αποψίλωση
ανεπιθύµητης
αυτοφυούς βλάστησης και 77340000-5
αποµάκρυνση
προϊόντων (Κλάδεµα
αποψίλωσης
δηµοτικών δένδρων και
οδών και κοινόχρηστων θάµνων)
χώρων.

120

Χιλιόµετρ
ο

39,00

4.680,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.680,00

Φ.Π.Α 24%

1.123,20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

5.803,20

Συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α.:
30.030,00
Φ.Π.Α. 24%:
7.207,20
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α.: 37.237,20
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 6193/29-04-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
2. την υπ’ αριθ. 01/2020 µελέτη του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας.
3. τις υποβληθείσες προσφορές.
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 παροχής υπηρεσιών αποψίλωσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε. ΛευκάδαςΕλλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς-Σφακιωτών.
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
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%.
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».
Ακολούθησε συζήτηση των µελών της Ο.Ε.
Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν επτά (7) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Η ∆.Σ. κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα δήλωσε παρών διότι δεν έχει εισήγηση και θα έπρεπε τα θέµατα
εκτός ηµερήσιας διάταξης να µπουν προς συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε.
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
Μετά από την διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
2) 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,
3) 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,
4) τις δ/ξεις του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020
5) την ανωτέρω εισήγηση
6) τους όρους της υπ΄αριθ. 6193/29-04-2020 (Α∆ΑΜ:20PROC006643392) ∆ιακήρυξης
7) την υπ’ αριθ. 5600/7-04-2020/Α∆Α:Ω38ΚΩΛΙ-4ΜΗ/Α∆ΑΜ:20REQ006620479 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης
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8) τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α
A/469
9) την από 12-05-2020 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
10) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του από 12-05-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και 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. Λευκάδας-Ελλοµένου-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%.
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: 136/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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