ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 13ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 76/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 21 του μήνα Μαρτίου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 5112/16-3-18 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 Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού 25.000,00 € .
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος 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 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
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού 25.000,00€
(αριθ351/2017- 39/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).
3. Το από 01-03-2018 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» με το οποίο αποφαίνεται ότι κάνει δεκτούς τους
συμμετέχοντες όπως αναλυτικά αναφέρετε το οποίο επισυνάπτουμε και το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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:« «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")».

1

Απόφαση Δ.Σ , έγκριση μελέτης :Αριθ. 309/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις Ο.Ε. κατάρτισης των όρων διακήρυξης : Αριθ. 351/2017 -39/ 2018
Απόφαση Ο.Ε. ορισμού επιτροπής: Αριθ.09 /2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με Αρ. Πρτ.: 2636/2018
Προϋπολογισμός 25.000,00€ με Φ.Π.Α.
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα 0 1 - 0 3 - 2 0 1 8 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κάτωθι
Δημοτικούς υπαλλήλους:
1. Δημήτριος Βραχνούλας
Πρόεδρος της Επιτροπής
2 Θωμάς Βουκελάτος
Μέλος της Επιτροπής
3. Ελευθέριος Σίδερης
Μέλος 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

ΠΑΝΟΣ ΣΤ. ΤΖΟΥΡΟΣ

2

ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

3

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

4

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΓΟΥΡΖΗΣ

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

ΠΑΝΟΣ ΣΤ. ΤΖΟΥΡΟΣ

2

ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

2%

3

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

1%

4

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΓΟΥΡΖΗΣ

3%

-

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 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΓΟΥΡΖΗΣ
Γίνεται δεκτός.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 2 με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
Γίνεται δεκτός.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 3 με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
Γίνεται δεκτός.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 4 με την επωνυμία. ΠΑΝΟΣ ΣΤ. ΤΖΟΥΡΟΣ
δεν γίνεται δεκτός και δεν ανοίχτηκε ο φάκελος του γιατί κατατέθηκε ταχυδρομικώς ( αριθμ. πρωτ. 3451/2801-2018) και όχι ιδιοχείρως σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.3 της διακήρυξης που οι ημεδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην επιτροπή διαγωνισμού .
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ποσοστό έκπτωσης

1

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΓΟΥΡΖΗΣ

3%

2

ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

2%

2

3

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

1%

Η επιτροπή διαγωνισμού ανακηρύσσει πρώτο προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση με την
επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΓΟΥΡΖΗΣ με ποσοστό έκπτωσης τρία τοις εκατό ( 3 %).
Η Επιτροπή, με το πέρας της ως άνω διαδικασίας, και τον έλεγχο νομιμότητας των εγγυητικών των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, δημοσιοποιεί το παρόν πρακτικό θυροκολλώντας το στην είσοδο του
Δημαρχείου Λευκάδας για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων
Μετά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών , η Επιτροπή θα διαβιβάσει το παρόν Πρακτικό στην
Προϊσταμένη Αρχή ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) , η οποία και θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το
αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών θα ακολουθήσει όπως ορίζεται στην νομοθεσία.
ΛΕΥΚΑΔΑ 01-03-2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 01-03-2018 πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού. 25.000,00
€ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, με το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση με
την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΓΟΥΡΖΗΣ με ποσοστό έκπτωσης τρία τοις εκατό ( 3 %).
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:
Την έγκριση του από 01-03-2018 πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού. 25.000,00
€ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, με το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση με
την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΓΟΥΡΖΗΣ με ποσοστό έκπτωσης τρία τοις εκατό ( 3 %).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 76/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

