ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 63/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4953/17-3-17 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισµού για την
εκτέλεση υπηρεσίας καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας, και κατακύρωση
αποτελέσµατος.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην Επιτροπή τα
πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης προσφορών που αφορά στον έλεγχο
δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση υπηρεσίας καθαρισµών
δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας, και κατακύρωση αποτελέσµατος, τα οποία έχουν ως
εξής και ζήτησε την έγκρισή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.23588/15-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την κατακύρωση
του αναδόχου για την εκτέλεση υπηρεσίας «καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους
πυροπροστασίας»
(κατακύρωση διαγωνισµού)
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 23 Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη 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 στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 18 της
Αριθµ. ∆ιακήρυξης 23588/12-11-2016, στον µειοδότη κ. Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο.
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, 5) το από 28-11-2016 Πρακτικό της, 6) το από 5-12-2016 πρακτικό της, 7) την αριθµ.
373/2016 /28-12-2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του
διαγωνισµού ο κ. Ζαβιτσάνος Σπυρίδων, 8) το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης κ. Σπυρίδωνα
Ζαβιτσάνου που πρωτοκολλήθηκε µε αριθµό 3243 /22-2-2017 (11:40).
Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογητι-κών του άρθρου 18
της διακήρυξης.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα συννηµένα φακέλου (8) και (9), ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ και
Φορολογική ενηµερότητα αντίστοιχα, δεν πληρούν τον όρο της παρ. 2 του άρθρου 18 της διακήρυξης, διότι
έχουν ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού και δεν έχουν
αναδροµική ισχύ. Τα υπόλοιπα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου
18 της διακήρυξης είναι πλήρη και γίνονται αποδεκτά από την επιτροπή.
Κατόπιν αυτών η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε την αποστολή έγγραφης ειδοποίησης στον
προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 18 της διακήρυξης, προκειµένου να προσκοµίσει
εντός προθεσµίας, ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ και Φορολογική ενηµερότητα που να πληρούν τους όρους της
διακήρυξης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
υπογράφεται.

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,

Η Επιτροπή
1. Σίδερης Ελευθέριος (Πρόεδρος)…………………
2. Γεωργακόπουλος Ανδρέας………………………..
3. Συκιώτης Αναστάσιος………………………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.23588/15-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την κατακύρωση
του αναδόχου για την εκτέλεση υπηρεσίας «καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους
πυροπροστασίας»
(κατακύρωση διαγωνισµού)
α

Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 2 Μαρτίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,
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 ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου
18 της Αριθµ. ∆ιακήρυξης 23588/12-11-2016, στον µειοδότη κ. Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο.
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, 5) το από 28-11-2016 Πρακτικό της, 6) το από 5-12-2016 πρακτικό της, 7) την αριθµ.
373/2016 /28-12-2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του
διαγωνισµού ο κ. Ζαβιτσάνος Σπυρίδων, 8) το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης κ. Σπυρίδωνα
Ζαβιτσάνου που πρωτοκολλήθηκε µε αριθµό 3243 /22-2-2017 (11:40), 9) το από 23-2-2017 πρακτικό Ι της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, 10) την αιρθµ. 3704 /1-3-2017 γραπτή ειδοποίηση της
επιτροπής προς τον κ. Ζαβιτσάνο για την προσκόµιση εντός προθεσµίας επί πλέον δικαιολογητικών και 11) το
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης κ. Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνου που πρωτοκολλήθηκε µε αριθµό 3824 /2-32017.
Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην ολοκλήρωση του ελέγχου των απαιτούµενων
δικαιολογητικών του άρθρου 18 της διακήρυξης κατόπιν του αρχικού ελέγχου που είχε πραγµατοποιηθεί την
Πέµπτη 23-2-2017, από την ίδια Επιτροπή.
Κατά τον αρχικό έλεγχο είχε διαπιστωθεί ότι τα συννηµένα φακέλου (8) και (9), ασφαλιστική
ενηµερότητα ΙΚΑ και Φορολογική ενηµερότητα αντίστοιχα, δεν πληρούσαν τον όρο της παρ. 2 του άρθρου 18
της διακήρυξης διότι έχουν ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού
και δεν έχουν αναδροµική ισχύ, ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είχαν γίνει αποδεκτά από την επιτροπή.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι µε το νέο φάκελο επανυποβλήθηκε βεβαίωση ασφαλιστικής
ενηµερότητας ΙΚΑ που γίνεται αποδεκτή, καθώς και Φορολογική Ενηµερότητα από την Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων µε αριθ. πρωτ. 16393 /28-2/2017 σύµφωνα µε την οποία για τον κ. Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο
του Γερασίµου, στις 28/11/2016 υπήρχαν µικροοφειλές των 12,00 € και 66,00 €, οι οποίες εξοφλήθηκαν
πλήρως στις 30-11-2016.
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 2 & 3 του Ν. 4412/2016, αποκλείεται από τη συµµετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
επειδή η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύµβασης παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται ανωτέρω, όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών δεν έχουν καταβληθεί,
επειδή στο άρθρο 20 παρ. 2 & 3 της διακήρυξης προβλέπεται η ανωτέρω συνθήκη και
επειδή τα ποσά που αναφέρονται στην ανωτέρω φορολογική ενηµερότητα χαρακτηρίζονται από την
Αρχή ως µικροοφειλές,
η Επιτροπή προτείνει:
την κατακύρωση του διαγωνισµού «υπηρεσίας καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας»
στον κ. Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο 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 αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Στο παρόν επισυνάπτεται πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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Η Επιτροπή
1. Σίδερης Ελευθέριος (Πρόεδρος)…………………
2. Γεωργακόπουλος Ανδρέας………………………..
3. Συκιώτης Αναστάσιος………………………………

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 ∆ιενέργειας και αξιολόγησης προσφορών που αφορά
στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση υπηρεσίας
καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας και την κατακύρωση του διαγωνισµού
«υπηρεσίας καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας» στον κ. Σπυρίδωνα
Ζαβιτσάνο, µε ΑΦΜ 073449705, αντί του ποσού των 21.634,85 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 63/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

4

