ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 129/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 11378/8-3-2021 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.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
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 Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.

ο

ΘΕΜΑ 6
Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς
Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό
ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής,
β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού
150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container)
10m3
προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό
διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών του Δήμου, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των
μελών της Επιτροπής τα εξής:
«1.το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει , ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή: «[…]στ)
Αποφασίζει για:i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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.[…]»,
2. την υπ΄αριθμ. 440/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού
διεθνούς διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια:
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α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό
γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
3
β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m προϋπολογισμού
150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και
3
γ)απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m
προϋπολογισμού 119.040,00 € με
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24%
3. τη με αριθμ. 20055/6-11-2020 διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με ΑΔΑΜ 20PROC007615418,
4 την υπ’ αριθμ. 351/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΤΟΩΛΙ-Υ2Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή συμπληρώθηκε
– τροποποιήθηκε με την αριθμ. 490/2020 (ΑΔΑ: 6Ι5ΥΩΛΙ-ΡΣΘ) απόφαση της με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή διαγωνισμού,
5. το από 11/12/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με το οποίο κάνει αποδεκτές τις
προσφορές για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β του οικονομικού φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
Α.Ε. και απορρίπτει την προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Γ του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.,
6. τη με αριθμ. 56/2021 απόφαση της Οικ. Επ. περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για τις Ομάδες Α και Β, την
απόρριψή του για την Ομάδα Γ και την αποδοχή της προσφοράς ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. για την ΟΜΑΔΑ Γ,
7.Κατόπιν της με αριθμ.56/2021 απόφασης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνεδρίασε στις 5/3/2021
προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση του έλεγχου του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα στις 5/3/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία
συστάθηκε με την αριθμ. 351/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΤΟΩΛΙ-Υ2Γ) όπως αυτή συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 490/2020 (ΑΔΑ: 6Ι5ΥΩΛΙ-ΡΣΘ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση
της τεχνικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στο διαγωνισμό της αριθμ. 20055/2020 Διακήρυξης το Δήμου
Λευκάδας για την Γ ΟΜΑΔΑ του διαγωνισμού (απορριμματοκιβώτια συμπίεσης απορριμμάτων), κατόπιν της αριθμ.
56/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια α) ενός ανοικτού
ανατρεπόμενου οχήματος με υδραυλικό γερανό και αρπάγη, μικτού βάρους 19 tn, β) ενός (1) απορριμματοφόρου
3
οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m και γ) πέντε (5) απορριμματοκιβωτίων
3
συμπίεσης απορριμμάτων (press container) χωρητικότητας 10 m για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας (με αριθμ.
20055/2020 Διακήρυξης) η οποία έλαβε τους 102118, 102119 και 10120, αντίστοιχους των ανωτέρω ομάδων,
αριθμούς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007615418 2020-11-09
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 μηχ/γων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,
Πρόεδρος
2 Δήμητρα Ροντογιάννη, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό
μέλος,
3 Αρβανίτης Κων/νος, ΔΕ29 οδηγών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2) τη με αριθμ. 20055/2020 με ΑΔΑΜ 20PROC007615418 διακήρυξη διαγωνισμού,
3) τη με αριθμ. 8/2020 μελέτη της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας με τίτλο «Προμήθεια
3
απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10 m », που αφορά την Ομάδα Γ του
διαγωνισμού,
4) το από 11/12/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αποσφράγιση των
προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού, με το
οποίο έγιναν δεκτές οι προσφορές για τις Ομάδες Α & Β του διαγωνισμού και απορρίφθηκε η μοναδική προσφορά
για την Ομάδα Γ λόγω μη δήλωσης του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
5) την αριθμ. 56 /12-2-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε δεκτό το ανωτέρω πρακτικό ως
προς τις προσφορές για τις ομάδες Α & Β και απορρίφθηκε ως προς την προσφορά για την Ομάδα Γ (σύμφωνα με
το σκεπτικό που αναπτύσσεται στην απόφαση), με συνέπεια, η προσφορά της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. –
ο
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ 15 Χλμ Θεσσαλονίκης – Σερρών – Λητή Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 800874633
Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, γίνεται αποδεκτή από πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής,
συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. –
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ για την ομάδα Γ του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια πέντε (5)
3
απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) χωρητικότητας 10 m .
Κατόπιν ελέγχου των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά είχαν καταγραφεί στο από
11/12/2020 πρακτικό της ίδιας επιτροπής, διαπιστώθηκε η συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της σχετικής μελέτης και
της αντίστοιχης διακήρυξης.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
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Την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς για την ΟΜΑΔΑ Γ που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος, καθώς είναι
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Ομάδα

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός συστήματος

Γ

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ο
ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ 15 Χλμ Θεσσαλονίκης – Σερρών –
Λητή Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 800874633 Δ.Ο.Υ. Α΄
Θεσσαλονίκης.

198301

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως κάτωθι:…»
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις
Καλείται
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
αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 5/3/2021 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. για την ΟΜΑΔΑ Γ της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό
με υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού
150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και
γ)απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3
προϋπολογισμού 119.040,00 € με
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 129/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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