
ΑΔΑ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

ΑΠΟΦΑΣΗ   117 / 2020
Της19ης Κατεπείγουσας δια Περιφοράς Συνεδρίασης που έγινε στις 15-07-2020 ημέρα

Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ στο Δημοτικό κατάστημα.

Στην Αίγινα σήμερα 15-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στο
Δημοτικό  Κατάστημα  (οδός  Οινώνης  3  –  1ος  όροφος)  δια  Περιφοράς μέσω  e  –  mail  ή τηλεφωνικής
επικοινωνίας μετά την με αριθμό Πρωτ. 9563/14-07-2020 Κατεπείγουσας  δια Περιφοράς πρόσκλησης του
Προέδρου της και Δημάρχου κ. Ζορμπά Ιωάννη που δόθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τα μέλη:
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε, δια ζώσης.
2. Μούρτζης  Αντώνιος,  Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε, με e – mail.
3. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε, με e – mail.
4. Κουκούλη Μαρία, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε, με e – mail.

Απόντες:
1. Τζίτζης Φίλιππος,  Δημ. Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
3. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς το δικαίωμα ψήφου :                      
Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας κα. Μαρμαρινού Ζωή και
ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Χρήστος Γ. Σκαφιδάς, για την τήρηση των πρακτικών.
   
   Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της  Κατεπείγουσας δια Περιφοράς
συνεδριάσεως. 

  Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι τίθεται για έγκριση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως,
ως κατεπείγον και δια περιφοράς, λόγω του κατεπείγοντος θέματος που αφορούν κατά κύριο λόγο τον ομαλό
εφοδιασμό της Αίγινας με το υπέρτατο αγαθό του νερού, ύστερα από την υπ. Αριθμ πρωτ. 9424/10-07-2020
Πράξη  Εκλεκτικού  Συνεδρίου  Ζ΄  Κλιμάκιο,  για  τον  προ  συμβατικό  έλεγχο  της Απευθείας  Ανάθεσης
“Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα από υπογραφής συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες”
  
  Η λήψη απόφασης για το κατωτέρω θέμα θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010),το θέμα με τίτλο: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ. Αριθμ πρωτ. 9424/10-
07-2020 Πράξη Εκλεκτικού Συνεδρίου Ζ΄  Κλιμάκιο,  για  την Απευθείας  Ανάθεση “Μεταφοράς πόσιμου
νερού στη νήσο Αίγινα από υπογραφής συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,  ο μ ό φ ω ν α
Επί 4 παρισταμένων μελών,  μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας

Εγκρίνει, την συζήτηση δια περιφοράς, του θέματος και της συνεδρίασης, ως κατεπείγοντος, 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:  Απόφαση αριθμός 117/2020

“ Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ. Αριθμ πρωτ. 9424/10-07-2020 Πράξη Εκλεκτικού Συνεδρίου Ζ΄
Κλιμάκιο, για την Απευθείας Ανάθεση “Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα από υπογραφής
συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες”.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης της Κατεπείγουσας δια Περιφοράς στα
μέλη της Ο.Ε έθεσε υπόψη τους:
α)  Την  υπ.  Αριθμ  πρωτ.  9424/10-07-2020  Πράξη  Εκλεκτικού  Συνεδρίου  Ζ΄  Κλιμάκιο,  για  τον  προ
συμβατικό έλεγχο  της Απευθείας Ανάθεσης “Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα από υπογραφής
συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες”, στην οποία αναφέρει τα εξής :
άρθρο (6) κρίνει ότι από τον έλεγχο των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την
υπογραφή  του  ελεγχόμενου  σχεδίου  σύμβασης.  Συνεπώς  αυτό  δύναται  να  υπογράφει,  υπό  τον  όρο,  όμως,  ότι
προηγουμένως να προσκομισθεί από έκαστο μέλος της κοινοπραξίας υπεύθυνη δήλωση ( με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής  της)  οτι  δεν  συντρέχουν  για  έκαστο  εξ  αυτών  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της  παρ.2  του  αρθ.  73  του  Ν.
4412/2016, που εφαρμόζεται και στην προκείμενη διαδικασία ανάθεσης (βλ. άρθρα 305 και 308 σε συνδ. Με άρθρο 80
του Ν. 4412/2016). κατόπιν δε τούτου οι υπεύθυνες δηλώσεις αυτές θα εγκριθούν μαζί με τα λοιπά προσκομισθέντα
δικαιολογητικά της κοινοπραξίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Έξαλλου, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση
τυχόν λήξης ισχύος των δικαιολογητικών αξιοπλοΐας, την καταλληλότητα των πλοίων για την μεταφορά νερού και την
ασφάλιση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα πρέπει να προσκομισθούν αμελλητί στον Δήμο από την
ανάδοχο νέα σε ισχύ.

β)  Την από 13-07-2020 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής του Ιωάννη Λεβεντάκη
εκπροσώπου της Μεσσηνιακής Λ. Ν.Ε με ΑΦΜ 997371960 στην οποία δηλώνει ότι “Δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού του αρθ. 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 για την εταιρεία”.

γ)   Την από 13-07-2020  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής του Ιωάννη Λεβεντάκη 
εκπροσώπου της ΛΕΒΕ Ν.Ε με ΑΦΜ 997369140 στην οποία δηλώνει ότι “Δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του αρθ. 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 για την εταιρεία”.

δ)  Τα  Υποβληθέντα  Δικαιολογητικά  της  Εταιρείας  “ΛΕΒΕ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ
ΠΛΟΊΩΝ”  με ΑΦΜ. 996794109 ΔΟΥ ΠΛΟΊΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ που παρατiθονται παρακάτω : 

ΥΠΟΒΛΗΘΈΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

 Βεβαιώσεις του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αρ. πρωτ. 19610/25-6-2020,  19608/25-6-2020 και

19605/25-6-2020 περί καταχώρησης των εταιρειών ΛΙΜΕΝΑΡΙ Ν.Ε, ΛΕΒΕ Ν.Ε και, ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΉ Λ. Ν.Ε,

αντίστοιχα, στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος χωρίς ταμειακές εκκρεμότητες. 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Σπύρη Σωτήριου του Νικολάου

 Πιστοποιητικό του ΝΑΤ με αρ. πρωτ. 14316/24-6-2020 περί μη οφειλής του πλοίου ΦΙΛΙΑΤΡΑ στο ΝΑΤ από

ανεξόφλητο ναυτολόγιο

 Πιστοποιητικό του ΝΑΤ με αρ. πρωτ. 14314/24-6-2020 περί μη οφειλής του πλοίου ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.στο ΝΑΤ  από

ανεξόφλητο ναυτολόγιο

 Πιστοποιητικό του ΝΑΤ με αρ. πρωτ. 14368/24-6-2020 περί οφειλής του πλοίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ στο ΝΑΤ από

τρέχον ναυτολόγιο (μη ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εισφορές)

 Αντίγραφο Βιβλίου Μετοχών της Ναυτικής Εταιρείας «ΛΕΒΕ Ν.Ε».

 Αντίγραφο Βιβλίου Μετοχών της Ναυτικής Εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΉ Λ. Ν.Ε».

 Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της κοινοπραξίας «ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ

ΠΛΟΊΩΝ», Λεβεντάκη Ιωάννη του Γεωργίου περί ασφάλισης του προσωπικού των πλοίων στο ΝΑΤ, περί μη

οφειλής εισφορών κ.ά. 

 Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της κοινοπραξίας «ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ

ΠΛΟΊΩΝ», Λεβεντάκη Ιωάννη του Γεωργίου περί μη ύπαρξης συμβατικής ή άλλης δέσμευσης των πλοίων σε

άλλη περιοχή

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Λεβεντάκη Ιωάννη του Γεωργίου

 Πιστοποιητικά  Πρωτοδικείου  Πειραιά  περί  μη  κήρυξης  σε  κατάσταση  πτώχευσης  των  εταιρειών  «ΛΕΒΕ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ ΠΛΟΊΩΝ», «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΉ Λ. Ν.Ε» και «ΛΕΒΕ Ν.Ε» (αρ. πρωτ.

2022/23-6-2020, αρ. πρωτ. 2021/23-6-2020, αρ. πρωτ. 2020/23-6-2020).

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΉ Λ. Ν.Ε περί μη ληξιπρόθεσμων εισφορών στον

ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ. 206/23-6-2020 σε ισχύ.
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 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ΛΕΒΕ Ν.Ε περί μη ληξιπρόθεσμων εισφορών στον ΕΦΚΑ με

αρ. πρωτ. 205/23-6-2020 σε ισχύ.

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ ΠΛΟΊΩΝ

περί μη ληξιπρόθεσμων εισφορών στον ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ. 483/11-5-2020 σε ισχύ.

 Αποδεικτικό  ενημερότητας  για  χρέη  προς  το  δημόσιο  για  την  ΛΕΒΕ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ ΠΛΟΊΩΝ με αρ. πρωτ.  68803851/23-6-2020 σε ισχύ.

 Αποδεικτικό  ενημερότητας  για  χρέη  προς  το  δημόσιο  για  την  ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΉ  Λ.  ΝΕ  με  αρ.  πρωτ.

68798549/23-6-2020 σε ισχύ.

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο για την ΛΕΒΕ Ν.Ε με αρ. πρωτ.  68802756/23-6-2020 σε

ισχύ.

 Έναρξη δραστηριότητας (05-05-2020) από την ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ ΠΛΟΊΩΝ

και επικαιροποιημένα στοιχεία μελών Νομικού Προσώπου

Για το Δ/Ξ – Υ/Φ “ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.” Ν.Π 12050 

α) Έγγραφο εθνικότητας με στοιχεία Κ.Ο.Χ 388,59 και Κ.Κ.Χ 214,35.

β) Π.Γ.Ε με αρ. Πιστοποιητικού VG70/5791 της 23/07/2018 και ισχύ έως 03/07/2020.

γ) Πιστοποιητικό καταμέτρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με αριθμό 4217.2/ /2011 της 27/5/2011.

δ) Το από 06-11-2018 έγγραφο του τμήματος υγειονομικού ελέγχου λιμένος Πειραιά περί καταλληλότητας δεξαμενών

υδροφόρου πλοίου ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.

ε) Το από 23-9-2019 Ασφαλιστικό συμβόλαιο της Thomas Miller Specialty σε ισχύ έως 30/09/2020.

στ)  Το υπ’  αριθμ,  πρωτ.  14316/24-6-2020 πιστοποιητικό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου περί  μη οφειλής του

πλοίου ΦΙΛΙΑΤΡΆ.

ζ) Την από 04-6-2020 βεβαίωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την μεταφορική ικανότητα των πλοίων

ΦΙΛΙΑΤΡΆ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.

Για το Δ/Ξ – Υ/Φ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.” Ν.Π 10498 

α) Έγγραφο εθνικότητας με στοιχεία Κ.Ο.Χ 1599,49 και Κ.Κ.Χ 1379,25.

β) Π.Γ.Ε με αρ. Πιστοποιητικού VG70/7922 της 16/7/2019 και ισχύ έως 15/5/2021.

γ) Πιστοποιητικό καταμέτρησης με αριθ. VG73/0173 της 26/1/2015.

δ) Το από 06-11-2018 έγγραφο του τμήματος υγειονομικού ελέγχου λιμένος Πειραιά περί καταλληλότητας δεξαμενών

υδροφόρου πλοίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.

ε) Το από 30-9-2019 Ασφαλιστικό συμβόλαιο της Thomas Miller Specialty σε ισχύ έως 30/09/2020.

στ)  Το υπ’  αριθμ,  πρωτ.  14314/24-6-2020 πιστοποιητικό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου περί  μη οφειλής του

πλοίου ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.

ζ) Την αριθμ. πρωτ. ΤΕΕΠ/3710/ΧΓ/ΛΑ/01-15/26-1-2015 βεβαίωση μεταφορικής ικανότητας του πλοίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.

Για το Δ/Ξ – Υ/Φ “ΦΙΛΙΑΤΡΑ” Ν.Π 9469 

α) Έγγραφο εθνικότητας με στοιχεία Κ.Ο.Χ 497,28 και Κ.Κ.Χ 299,50.

β) Π.Γ.Ε με αρ. Πιστοποιητικού VG70/7169 της 06/05/2019 και ισχύ έως 01/4/2021.

γ) Πιστοποιητικό καταμέτρησης από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της 09/07/2002.

δ) Το από 24-7-2019 έγγραφο του τμήματος υγειονομικού ελέγχου λιμένος Πειραιά περί καταλληλότητας δεξαμενών

υδροφόρου πλοίου ΦΙΛΙΑΤΡΑ.

ε) Το από 30-9-2019 Ασφαλιστικό συμβόλαιο της Thomas Miller Specialty σε ισχύ έως 30/09/2020.

στ) την υπ’ αριθμ, πρωτ. 14368/24-6-2020 βεβαίωση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου περί οφειλής του πλοίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.

ζ) Την από 04-6-2020 βεβαίωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την μεταφορική ικανότητα των πλοίων

ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.
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Η Ο.Ε αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τα συνημμένα της και  αφού έλαβε υπόψη της:

 του  αρθ.  72  του  Ν.  3852/2010  για  τη  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,  
 την διαδικασία  που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες  2014/24/  Ε.Ε και  2014/25/Ε.Ε)»
καθώς και κάθε κείμενη νομοθεσία.   

 τις τοποθετήσεις των μελών της Ο.Ε και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,  ο μ ό φ ω ν α
Επί 4 παρισταμένων μελών,  μέσω e – mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας

 
Ι.  Εγκρίνει,  τις προσκομισθείσες με γνήσιο υπογραφής υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά προαναφερθέντα
δικαιολογητικά, της Κοινοπραξίας  “ΛΕΒΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ ΠΛΟΊΩΝ”  με
ΑΦΜ. 996794109 ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, σύμφωνα με τον όρο ( 6) και την επισήμανση στο σκεπτικό της υπ.
Αριθμ πρωτ. 9424/10-07-2020 Πράξης Εκλεκτικού Συνεδρίου Ζ΄ Κλιμάκιο, για τον προ συμβατικό έλεγχο
της Απευθείας Ανάθεσης “Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα από υπογραφής συμβάσεως και για
12 ημερολογιακούς μήνες” και κρίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος που να
κωλύει την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.

ΙΙ.  Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  117/2020.                 
Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται. 

    

    
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε                                                                             Τα Μέλη  της Ο.Ε      
   Ζορμπάς Ιωάννης,                                                                            Μούρτζης  Αντώνιος,  

                                                                                Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 
                                                                                 Κουκούλη Μαρία, Δημ. 

                                                                                                                                                                                       
                                      

                                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                                   Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε
                                                                                                            Ζορμπάς Ιωάννης,    
       

Κοινοποίηση              
1. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου μας.
2. Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου μας.
3. Γραφείο Προσωπικού.
4. Γραφείο Μισθοδοσίας.

ΑΔΑ: 952ΓΩ68-3ΣΕ
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