ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 172/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 15792/23-7-15 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Σέρβος Κων/νος
6
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 14157/01-072015 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσµατος
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην επιτροπή
την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
1.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2.τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
3.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
4.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ,
Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993).
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5.την αριθµ.2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή διατάξεων
Ν.3463/2006».
6. την αριθµ. 62/2015 µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
7.την αριθµ.13026/22-06-2015 απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού για προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
8.την αριθµ. 151/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
9.την αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξη ∆ήµου Λευκάδας πρόχειρου διαγωνισµού για την
προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
10.την προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
11.το από 15-07-2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης, σύµφωνα µε τους όρους της
µε αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξης ∆ήµου Λευκάδας.
12.το από 21-07-2015 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην αξιολόγηση
της τεχνικής προσφοράς της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης, σύµφωνα µε τους όρους
της µε αριθµ.14157/01-07-2015 διακήρυξης ∆ήµου Λευκάδας.
13.το από 20-07-2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών που αφορά στην
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, σύµφωνα
µε τους όρους της µε αριθµ.14152/01-07-2015 διακήρυξης ∆ήµου Λευκάδας.
14.το από 22-07-2014 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην
αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης, σύµφωνα
µε τους όρους της µε αριθµ.14157/01-07-2015 διακήρυξης ∆ήµου Λευκάδας.
15. τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµ.
14157/01-07-2015 διακήρυξης καθώς και της υπ’ αριθµ. 62/2015 µελέτης.
16.το γεγονός ότι κατά πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρακτικό 24ης/23.11.1998
Συνεδρίασης Ολοµέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου, Θέµα Β’, Πράξεις ΣΤ΄Κλιµ. 71/2008, 96/2009,
34/2010, 98/2014 Κλιµ. Τµ. 7 κ.λπ.) επιτρέπεται η κατακύρωση των αποτελεσµάτων δηµόσιου
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου προµηθευτή, για τον οποίο τηρήθηκαν οι απαιτούµενοι
κανόνες δηµοσιότητας, στον εξαρχής µοναδικό υποψήφιο, χωρίς να δηµιουργείται έλλειψη
ανταγωνισµού, αφού η ύπαρξη περισσότερων διαγωνιζοµένων δεν τίθεται από το νόµο ως
προϋπόθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισµού.
17. το γεγονός ότι η προµήθεια των ανταλλακτικών για την συντήρηση του ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας
κρίνεται επείγουσα για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και την αποφυγή σοβαρών
κινδύνων για την δηµόσια υγεία.
18. τις ιδιαίτερες οικονοµικές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στην ελληνική επικράτεια.
19. το γεγονός ότι η προσφερόµενη τιµή επί του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών κρίνεται
συµφέρουσα για το ∆ήµο.
20. το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καµία ένσταση.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. την έγκριση των από 15-07-2015 και 22-07-2015 πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και των από 21-07-2015 και 22-07-2015 πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών, τα οποία αφορούν στην προσφορά της συµµετέχουσας επιχείρησης «ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ» στον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ.
πόλης Λευκάδας, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξης.
Β. την κατακύρωση της προµήθειας κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας, σύµφωνα
µε τους όρους της µε αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξης, στην επιχείρηση µε την επωνυµία
«ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ», µε έδρα Κοτυαίου 1, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14232, Α.Φ.Μ. 044126952,
∆.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, έναντι συνολικού ποσού εβδοµήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και
εβδοµήντα λεπτών (72.803,70) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σύµφωνα µε τους παρακάτω
πίνακες:
1. Ανταλλακτικά DESMI/KRUGER αεριστήρων βιολογικού. Περιλαµβάνονται τα υλικά που είναι
αναγκαία για την λειτουργία των συστηµάτων αερισµού. Σε αυτά περιλαµβάνεται και τυχόν
επισκευή του κινητήρα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

TEMAXIA

Κιβώτιο αεριστήρα gear box complete
UNIMAX 180 BM15 mechanical seal oil
lubrication
Τσιµούχες ( Σετ ) Gasket set complete
Kεντρικό κόπλερ DS 250 coupling
complete
Κουζινέτο τέρµατος – End bearing with
mechanical seal

2
1

ΤΙΜΗ/
ΤΕΜΑΧΙΟ
18.900,00

ΣΥΝΟΛΟ
37.800,00

280,00

280,00

3.225,00

6.450,00

3.550,00

7.100,00

2
2
ΣΥΝΟΛΟ

51.630,00

Φ.Π.Α. 23%

11.874,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

63.504,90

2. Περιλαµβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά για την επισκευή της υδραυλικής εσχάρας του κοχλία
µεταφοράς εσχαρισµάτων των φυσητήρων του αµµοσυλέκτη καθώς επίσης του συστήµατος
αµµοσυλλογής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Limit
switch
type
SNEIDER
XS4P18MA230
Solenoid valve type Danfoss EVSI 25 230
Vac
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ KΟΧΛΙΑ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ PE
UHMW 6mm.
Φυσητήρας πλήρης
ROBUSCHI.
VALVE BLOCK
DG4V37BMU760

RBS

15

TEMAXIA
2
5

ΣΥΝΟΛΟ
180,00

320,00

1.600,00

90,00

270,00

1.560,00

3.120,00

280,00

80,00

320,00

320,00

3

2,2KW

VALVE BLOCK
DG4V32AMU760

ΤΙΜΗ/
ΤΕΜΑΧΙΟ
90,00

2
1
1
ΣΥΝΟΛΟ

5.770,00

Φ.Π.Α. 23%

1.327,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.097,10

3. Περιλαµβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά για την επισκευή του συστήµατος στραγγιδίων µε την
αντικατάσταση της αντλίας και του συστήµατος µέτρησης στάθµης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Αντλίες στραγγιδίων CP3057 παροχής 45
m3/h

Ηλεκτρόδια στάθµης µήκους 1,80µ

TEMAXIA

ΤΙΜΗ/
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1

1.430,00

1.430,00

4

90,00

360,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.790,00

Φ.Π.Α. 23%

411,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.201,70

Η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των
59.190,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και µε Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται στο ποσό των 72.803,70 ευρώ.
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 25-7135.031 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015
του ∆ήµου Λευκάδας.
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:
Α. την έγκριση των από 15-07-2015 και 22-07-2015 πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και των από 21-07-2015 και 22-07-2015 πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών, τα οποία αφορούν στην προσφορά της συµµετέχουσας επιχείρησης «ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ» στον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ.
πόλης Λευκάδας, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξης.
Β. την κατακύρωση της προµήθειας κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας, σύµφωνα
µε τους όρους της µε αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξης, στην επιχείρηση µε την επωνυµία
«ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ», µε έδρα Κοτυαίου 1, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14232, Α.Φ.Μ. 044126952,
∆.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, έναντι συνολικού ποσού εβδοµήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και
εβδοµήντα λεπτών (72.803,70) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σύµφωνα µε τους παρακάτω
πίνακες:
1. Ανταλλακτικά DESMI/KRUGER αεριστήρων βιολογικού. Περιλαµβάνονται τα υλικά που είναι
αναγκαία για την λειτουργία των συστηµάτων αερισµού. Σε αυτά περιλαµβάνεται και τυχόν
επισκευή του κινητήρα.
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Η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των
59.190,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και µε Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται στο ποσό των 72.803,70 ευρώ.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 25-7135.031 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015
του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 172/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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