ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 3ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 14/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 16 του μήνα Ιανουαρίου του
έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ. 621/12-1-18 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 Διοίκησης-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. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
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 Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού
ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.917,88€ .
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
2. Τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ » 19.917,88 € (αριθ 352 /2017 απόφαση
Οικονομικής
Επιτροπής).
3. Το από 30-11-2017 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ» με το οποίο αποφαίνεται ότι δεν κάνει δεκτούς τους συμμετέχοντες όπως αναλυτικά
αναφέρετε το οποίο επισυνάπτουμε και έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 117 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016με το
σύστημα Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν 4412/2016).
Έργο:« ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ »
Απόφαση Δ.Σ , έγκριση μελέτης 207 :Αριθ. /2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

1

Απόφαση Ο.Ε. κατάρτισης των όρων διακήρυξης : Αριθ.352 / 2017απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Απόφαση Ο.Ε. ορισμού επιτροπής: Αριθ. 3/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με Αρ. Πρτ.: 25736 /2017
Προϋπολογισμός 19.917,88 € με Φ.Π.Α.
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα 3 0 - 1 1 - 2 0 1 7 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κάτωθι
Δημοτικούς υπαλλήλους:
1. Ελευθέριος Σιδερής
2 Αγγελική Γεωργική
3. Κων/νος Μουρούτογλου

Μέλος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής
Πρόεδρος της Επιτροπής

Αφού ο Πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε μεγαλόφωνα τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν για να
πάρουν μέρος στη δημοπρασία, δέχθηκε τις προσφορές τους, ελέγχοντας τη νομιμοποίηση των προσώπων
που υποβάλλουν αυτές.
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η παραλαβή των προσφορών και η καταγραφή των
υποβληθέντων δικαιολογητικών αριθμώντας αυτά και καταγράφοντας τον αριθμό των εγγράφων στον
πίνακα Ι όπως φαίνεται κάτωθι:
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Γ.΄& Ι.΄ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

2

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3

ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

4

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

5

ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ανοίχτηκαν οι φάκελοι κατά σειρά παραλαβής.
Εν συνεχεία αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των υπολοίπων συμμετεχόντων κατά σειρά
παραλαβής και ανακοινώθηκαν τα επί μέρους στοιχεία τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα :
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ποσοστό έκπτωσης

1

Γ.΄& Ι.΄ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

12%

2

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

14%

3

ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

18%

4

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

23%

5

ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

31%

Εν συνεχεία ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας αρχίζοντας από τον
πρώτο μειοδότη και διαπιστώθηκε ότι :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 1 με την επωνυμία Γ.΄& Ι.΄ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ ΔΙΟΤΙ
1) δεν έχει μονογράψει την εγγυητική επιστολή (δικαιολογητικό Β, άρθρου 23) – παράβαση επί ποινή
αποκλεισμού παρ. 4.1α της διακήρυξης
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 2 με την επωνυμία ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ ΔΙΟΤΙ
1) δεν έχει μονογράψει την εγγυητική επιστολή (δικαιολογητικό Β, άρθρου 23) – παράβαση επί ποινή
αποκλεισμού παρ. 4.1α της διακήρυξης.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 3 με την επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ ΔΙΟΤΙ
1) δεν έχει μονογράψει την εγγυητική επιστολή (δικαιολογητικό Β, άρθρου 23)– παράβαση επί ποινή
αποκλεισμού παρ. 4.1α της διακήρυξης.
2) δεν έχει μονογράψει κάθε φύλλο του παραστατικού εκπροσώπησης (δικαιολογητικό Δ, άρθρου 23)–
παράβαση επί ποινή αποκλεισμού παρ. 4.1α της διακήρυξης.
3) δεν έχει μονογράψει τα φύλλα της ενημερότητας πτυχίου, αντίγραφο ΜΕΕΠ (δικαιολογητικά Γ, άρθρου
23)– παράβαση επί ποινή αποκλεισμού παρ. 4.1α της διακήρυξης.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 4 με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

2

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ ΔΙΟΤΙ
1) δεν έχει μονογράψει την εγγυητική επιστολή (δικαιολογητικό Β, άρθρου 23) – παράβαση επί ποινή
αποκλεισμού παρ. 4.1α της διακήρυξης.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 5 με την επωνυμία ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ ΔΙΟΤΙ
1) δεν έχει μονογράψει την εγγυητική επιστολή (δικαιολογητικό Β, άρθρου 23) – παράβαση επί ποινή
αποκλεισμού παρ. 4.1α της διακήρυξης.
2) δεν έχει μονογράψει αντίγραφο ΜΕΕΠ (δικαιολογητικό Γ, άρθρου 23)– παράβαση επί ποινή
αποκλεισμού παρ. 4.1α της διακήρυξης.
3) έχει λήξει το ΜΕΕΠ – παράβαση του ορού συμμετοχής στο διαγωνισμό παρ. 21.1, άρθρου 21 της
διακήρυξης.
4) έχει συμπληρώσει λάθος το ΤΕΥΔ – δεν έχει συμπληρώσει στην ενότητα Α του μέρους ΙΙ στην γραμμή
α τον αριθμό του μητρώου και στην γραμμή γ την κατάταξη στον κατάλογο του μητρώου ως όφειλε
επειδή απάντησε ναι στην ερώτηση ότι είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο μητρώο.
5) δεν έχει συμπληρώσει στη σελίδα 11 του ΤΕΥΔ απάντηση αν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις
πτώχευσης, εξυγίανσης, κλπ, και δεν έχει συμπληρώσει αν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα.
6) δεν έχει συμπληρώσει πλήρως το μέρος VI του TΕΥΔ (λείπουν οι ενότητες του ΤΕΥΔ που δίνεται η
εξουσιοδότηση, ο κωδικός της διακήρυξης, αλλά και ο τίτλος του έργου είναι διαφορετικός).
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού δεν κάνει δεκτούς τους συμμετέχοντες με το πέρας της ως άνω
διαδικασίας και επομένως κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 προτείνει την
ματαίωση της διαδικασίας λόγω απόρριψης όλων των προσφορών. Επίσης κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 γνωμοδοτεί για την επανάληψη της διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης χωρίς
την τροποποίηση των όρων διακήρυξης. Δημοσιοποιεί το παρόν πρακτικό θυροκολλώντας το στην είσοδο
του Δημαρχείου Λευκάδας και διαβιβάζει το Πρακτικό και τη γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή (
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), η οποία θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και θα πρέπει να ορίσει νέα ημερομηνία δημοπράτησης του έργου εφόσον
αποδεχτεί τη γνώμη της επιτροπής.
Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών θα ακολουθήσει όπως ορίζεται στην νομοθεσία.
ΛΕΥΚΑΔΑ 30-11-2017
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 30 -11 - 2017 πρακτικού της επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού
του έργου
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ» προϋπολογισμού. 19.917,88 € με το οποίο δεν
κάνει δεκτούς τους συμμετέχοντες, επομένως κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016
προτείνουμε την ματαίωση της διαδικασίας λόγω απόρριψης όλων των προσφορών. Επίσης κατά τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 γνωμοδοτούμε για την επανάληψη της διαδικασίας της
δημόσιας σύμβασης χωρίς την τροποποίηση των όρων διακήρυξης.
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:
1) Την έγκριση του από 30 -11 - 2017 πρακτικού της επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού του έργου
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ» προϋπολογισμού 19.917,88 € με το
οποίο αποφαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτοί οι συμμετέχοντες, επομένως κατά τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 ματαιώνεται η διαδικασία λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών.
2) Την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους διακήρυξης και σε ημερομηνία που θα
καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. αφού εγκριθεί ο πρ/σμός του Δήμου έτους 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

