ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 46ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:339/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 30 του µήνα Οκτωβρίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 21738/26-10-2018 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Θερµός Ευάγγελος (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θερµός Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Περδικάρη Αθανάσιο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Η.∆. Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α συστήµατος
76016 του έργου «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων»,
προϋπολογισµού 249.967,83€.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

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 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
2.Την αριθ. 246/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του
διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου και ορίσθηκε ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης η 24-09-2018 του έργου
««Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων» , προϋπολογισµού
249.967,83 €
3. Την νοµιµότητα των εγγυητικών Επιστολών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό
4. Το από 27-09-2018 πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά
έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων» , και Α/Α συστήµατος 76016 µε το οποίο αποφαίνεται ότι
προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η οποία
προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 45,00% το οποίο επισυνάπτουµε:
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ιακήρυξη αριθµ.16380/14/08/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Πρακτικό
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)

Στη Λευκάδα σήµερα, ∆ευτέρα 27 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε µε την 9/2018 (Α∆Α: ΩΦΕΖΩΛΙ-Ρ9Ε)
απόφαση Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδος, προκειµένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των φακέλων
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συµµετεχόντων στον ηλεκτρονικό
ανοιχτό διαγωνισµό για το έργο «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και
Βαρδανίων» , µε προϋπολογισµό 249.967,83 σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 16380/14-08-2018
∆ιακήρυξης, και ακολούθως να προβεί στον έλεγχο και στην αξιολόγηση αυτών.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 ∆ηµήτριος Βραχνούλας, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2 Κωνσταντίνος Μουρούτογλου, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
3 Σίδερης Ελευθέριος, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
Kαταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η 24 - 09 - 2018 και
ώρα: 15:00 ενώ η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 27 - 09 - 2018 και ώρα 10:00π.µ..
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 16380/14 - 08 - 2018 (Α∆ΑΜ:18PROC003573655) διακήρυξη ηλεκτρονικού
ανοιχτού διαγωνισµού µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α συστήµατος 76016.
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα
διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και διαπίστωσε ότι για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε
Α/Α συστήµατος 76016 είχαν υποβληθεί οι παρακάτω σφραγισµένες προσφορές:
α/α

Ηµ/νία
και
ώρα
υποβολής προσφοράς
21/09/2018 13:32:04

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

1

ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2
24/09/2018 09:53:21
µε δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε
∆ΡΑΚΑΤΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΟΥ
3
24/09/2018 12:31:07
ΙΩΑΝΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
4
24/09/2018 13:32:22
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
24/09/2018 14:23:04
Στην Επιτροπή παραδόθηκε και ο φυσικός φάκελος ενός συµµετέχοντα:
1. Της επιχείρησης ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε αριθµό πρωτοκόλλου 18833/20-09-2018,

2. Οι συµµετέχοντες: ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο., ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προσκόµισαν φυσικό φάκελο δικαιολογητικών.
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω του χειριστή του διαγωνισµού, είχε ήδη κοινοποιήσει στους προσφέροντες
τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων.
Ακολούθως τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήριά τους (όνοµα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές. Αµέσως
µετά αποσφραγίστηκαν οι προσφορές και συγκεκριµένα οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» και
"Οικονοµικές Προσφορές" των προσφερόντων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής δηλώνει στο ΕΣΗ∆ΗΣ
µέσω της σχετικής επιλογής την «Ολοκλήρωση αποσφράγισης φακέλου: ∆ικαιολογητικά/Τεχνική/ Οικονοµική.
Στη συνέχεια παράγεται από το σύστηµα ο πίνακας συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας και
κοινοποιείται στους προσφέροντες από τον Πρόεδρο της Επιτροπής:

2

Α/Α

Α/Α προσφοράς

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

Ποσοστό
έκπτωσης
45,00%

1

88135

ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

2

91235

Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ.

38,00%

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε
3

90618

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΙ

37,00%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4

92367

∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

36,00%

5

91183

ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

36,00%

Ακολούθως τα µέλη της Επιτροπής καταχώρησαν τα στοιχεία των συµµετεχόντων και τα δικαιολογητικά
συµµετοχής στο συνηµµένο πίνακα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Στη συνέχεια προχώρησαν στον έλεγχο των φακέλων (ηλεκτρονικών και φυσικών) των δικαιολογητικών
και των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας
τη σειρά µειοδοσίας.
Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τα αποτελέσµατα του ελέγχου γνησιότητας των υποβληθεισών εγγυητικών
επιστολών, από τα οποία προκύπτουν ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές των συµµετεχόντων είναι γνήσιες.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των εκτυπώσεων «Έλεγχος Οµαλότητας»
προσφορών, που παράγονται από το ΕΣΗ∆ΗΣ και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει τα ακόλουθα:
1. Η εταιρεία µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ κατά πλειοψηφία διότι το 2ο µέλος της επιτροπής Κωνσταντίνος Μουρούτογλου θεωρεί ότι έχει
κακώς συµπληρώσει στην ΤΕΥ∆ ότι η έγγραφη πιστοποίηση καλύπτει όλα τα κριτήρια επιλογής {απαντά κακώς
Ναι στο (δ) του µέρους ΙΙ ενότητα Α} ενώ δεν αρκεί σύµφωνα µε τα κριτήρια της διακήρυξης. Ταυτόχρονα
απαντά επιπλέον το µέρος IV και ειδικότερα την παράγραφο 6 του µέρους Β για την χρηµατοοικονοµική .
2. Η εταιρεία µε την επωνυµία Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΛΙΑΣ Ο.Ε
∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ διότι:
¨Έχει κακώς συµπληρώσει στο µέρος ΙΙ ενότητα Α της ΤΕΥ∆ ότι είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο, ενώ
σύµφωνα µε την οδηγία 23 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ καθώς και την απάντηση στο ερώτηµα 51 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µόνο όσοι
διαθέτουν ενηµερότητα καθώς και πτυχίο ΜΕΕΠ ανήκουν σε επίσηµο κατάλογο έως την ψήφιση του ΜΗ. ΤΕ
,ενώ δεν έχει ενηµερότητα πτυχίου και ΜΕΕΠ οδηγία 23 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
3 Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ
4. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ
ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ
Οι οικονοµικές προσφορές που γίνονται δεκτές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας:
Α/Α
1
2

Α/Α προσφοράς
88135
90618

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3

92367

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

36,00%

4

91183

ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

36,00%

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΙ

45,00%
37,00%

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι ο προσφέρων µε την επωνυµία
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 45,00%.

3

Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αναγνώσθηκε και υπογράφεται
ως παρακάτω, διαβιβάζεται δε, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Προϊσταµένη Αρχή.

27/09/2018
Η
Επιτροπή
διενέργειας
αξιολόγησης προσφορών
1. ∆ηµήτριος Βραχνούλας
2. Κωνσταντίνος Μουρούτογλου
3. Σίδερης Ελευθέριος

διαγωνισµού

και

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Α/Α

1

2

3

4
5

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Μ
&
Χ.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΜΟΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
µε δ.τ.
ΜΑΚΡΥΠΟΛΙΑΣ Ο.Ε
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΡΑΚΑΤΟΣ
ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Τ.Ε.Υ.
∆.

ΕΓΓΥΗΤΙΚ
Η

ΝΑΙ

e-26598

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ

ΛΟΙΠΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ

ΟΧΙ
ΜΕΕΠ,
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

e-26747

ΝΑΙ

ΝΑΙ

e-27138

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

e-27108

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

e-26766

ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆.Σ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σύµφωνα µε το βιβλίο VI άρθρο 360 του Ν. 4412/2018 κάθε ενδιαφερόµενος που έχει συµφέρον έχει δικαίωµα
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής για έργα µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 60.000 χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και
ανεξάρτητα από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :
Την έγκριση του από 27-09 - 2018 πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου
««Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων» , προϋπολογισµού
249.967,83 € και µε Α/Α συστήµατος 76016 µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης
45,00 %.»
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, αποφασίζει:
Την έγκριση του από 27-09-2018 πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου
«Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων», προϋπολογισµού
249.967,83 € και µε Α/Α συστήµατος 76016, µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης
45,00 %.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 339/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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