ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 47ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 387/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 24346/2-12-19 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7
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, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 27-11-2019 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου, της µε
αριθµ.20999/16-10-2019 διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγω στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη του Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 – όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/09-08-2019 – παρ.1θ, , η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες.
Βάσει της 304/2019
αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού για την προµήθεια ελαστικών των
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆. Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 20999/16-10-2019
διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 19PROC005727548).
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ένας (1) συµµετέχων.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 223/2019 (Α∆Α:ΩΡ45ΩΛΙ-Ξ6Ρ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 31/10/2019 πρακτικό αξιολόγησης προς την
οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα-Λευκάδα, Τ.Κ.
31100, Α.Φ.Μ. 800387683, ∆ΟΥ Λευκάδας, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού διότι η προσφορά που
υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.
Με την υπ΄αριθ. 331/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Κατόπιν η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 23371/19-11-2019 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 κατακύρωσης µε
την υπ. αριθµ. 23823/25-11-2019, συνεπώς εµπροθέσµως.
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Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το 27/11/2019 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου
δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και οµόφωνα πρότεινε την
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆.
Λευκάδας, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα-Λευκάδα, Τ.Κ. 31100, Α.Φ.Μ. 800387683,
∆ΟΥ Λευκάδας, σύµφωνα µε την αναλυτική προσφορά της, µε συνολική τιµή προσφοράς µε συνολική τιµή
προσφοράς 42.122,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 52.231,28 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%, διότι κατέθεσε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το
ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού το οποίο είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσης κι έχει ως
εξής:
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 27 Νοεµβρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη 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. 223/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου
Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Μπέλλη Χρυσάνθη, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Πάντζου Ζωή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1.
Tο από 31-10-2019 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε το
οποίο η Επιτροπή του διαγωνισµού πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», ΚαραβέλαΛευκάδα, Τ.Κ. 31100, Α.Φ.Μ. 800387683, ∆ΟΥ Λευκάδας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας.
2.
Την υπ΄ αριθ. 331/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού.
3.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23371/19-11-2019 πρόσκληση του ∆ήµου περί υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία.
4.
Την εµπρόθεσµη κατάθεση (αριθ. πρωτ. 23823/25-11-2019) σφραγισµένου φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας.
5.
Την αριθ. πρωτ. εσωτ. 2359/26-11-2019 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής στις 27-11-2019 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.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι στις παρ. 2.2.3. και 2.2.3.4.
της διακήρυξης λόγοι αποκλεισµού και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισµού
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
2.
Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές η
εταιρεία τόσο για τα µέλη όσο και για τους εργαζοµένους, δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίµου που να
έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας σε χρονικό διάστηµα δύο ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς και δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας και του νόµιµου εκπρόσωπου όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3.
Βεβαίωση και πιστοποιητικά από ΕΦΚΑ για ασφαλιστική ενηµερότητα.
4.
Αντίγραφα ποινικών µητρώων.
5.
Γενικό πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Λευκάδας.
6.
Πιστοποιητικά εγγραφής στο Επιµελητήριο Λευκάδας.
7.
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από Επιµελητήριο Λευκάδας.
8.
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή παύση εργασιών ή άλλης ανάλογης κατάστασης καθώς και ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση ή αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση.
9.
Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην αριθ. πρωτ. 20999/16-102019 διακήρυξη.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
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Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και
µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Καραβέλα-Λευκάδα, Τ.Κ. 31100,
Α.Φ.Μ. 800387683, ∆ΟΥ Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ.
πρωτ. 20999/16-10-2019 διακήρυξης και της αριθ. 192/2019 µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας, µε συνολική τιµή
προσφοράς 42.122,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 52.231,28 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 τα
ανωτέρω πρακτικά 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 δ/ξεις του Ν.4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 27-11-2019 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου, της µε αριθµ.20999/16-10-2019
διακήρυξης και την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.»,
Καραβέλα-Λευκάδα, Τ.Κ. 31100, Α.Φ.Μ. 800387683, ∆ΟΥ Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 20999/16-10-2019 διακήρυξης και της αριθ. 192/2019 µελέτης του
∆ήµου Λευκάδας, µε συνολική τιµή προσφοράς 42.122,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 52.231,28 ευρώ µε Φ.Π.Α.
24% και διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 387/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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