ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 7ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 40/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 13 του μήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ. 2275/9-2-18 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. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
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 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (συνοπτικού διαγωνισμού) του έργου
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 20.000,00 €.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
2. Την αριθ 409 /2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ 6Π1ΗΩΛΙ-ΑΜΙ με την οποία εγκρίθηκε το
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 21-12 - 2017.
3.Τα αριθ. 30021/28-12-2017 και 507/15-01-2018 έγγραφά μας με τα οποία ζητήσαμε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης από τον προσωρινό μειοδότη.
4. Το από 08 - 02 - 2017 επισυναπτόμενο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» με το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι ο ΕΔΕ με την
επωνυμία Σπυρίδων Γουρζής με ΑΦΜ 049658619 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας με ποσοστό έκπτωσης 31.00 %, το
οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ»
προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ΦΠΑ
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ΑΡΘΡΟ 117 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016
Έχοντας Υπόψη:
1. Ν. 3852/2010
2. Το Ν. 4412/08-08-2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
3.Την Αριθ. 03/2017 Ο.Ε. ορισμού επιτροπής:
4.Την Αριθ. Πρωτ.: 22980 /2017 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
5. αριθ. 308/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του
διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ΦΠΑ
6. Το από 30-10-2017 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» με το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι ο ΕΔΕ
Σπυρίδων Γουρζής με ποσοστό έκπτωσης 31 %
7. Την αριθ 409 /2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 30-10-2017 πρακτικό
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» με ΑΔΑ:6Π1ΗΩΛΙ-ΑΜΙ που διαβιβάστηκε στους συμμετέχοντες στις 21-12-2017,
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα 1 2 - 0 1 - 2 0 1 8 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε
σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, π ο υ ο ρ ί σ τ η κ ε μ ε τ η ν α ρ ι θ . 3 / 2 0 1 7
απόφαση
Οικονομικής
Επιτροπής
αποτελούμενη από τους κάτωθι Δημοτικούς
υπαλλήλους:
1. Ελευθέριος Σίδερης
Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγγελική Γεωργάκη
Μέλος της Επιτροπής
3. Κων/νος Μουρούτογλου
Μέλος της Επιτροπής
προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη ο οποίος είναι ο ΕΔΕ
Σπυρίδων Γουρζής , Διεύθυνση Κολοκοντρώνη αριθ. 23, 31100 Λευκάδα με ΑΦΜ 049658619 ΔΟΥ Λευκάδας
του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού
20.000,00€ με ΦΠΑ
Η Επιτροπή ,αφού παρέλαβε το φάκελο που εμπρόθεσμα κατατέθηκε με αριθ. πρωτ. 507 στις 10-01-2017 μετά
την έγγραφη με αριθ. πρωτ. 30021/28-12-2017 πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού μειοδότη , προχώρησε στον έλεγχο τους .Με νέο έγγραφο της (αριθ. πρωτ. 507/15-01-2018) ζήτησε
επιπλέον δικαιολογητικά που παρέλαβε 19-01-2018. Στις 08-02-2018 ελέγχει τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε
ότι είναι σύμφωνα με το άρθρο 22.2,23. της διακήρυξης του έργου .
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω υπογράφει το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα και
διαβιβάζει το πρακτικό και το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη στην οικονομική
Επιτροπή , για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης .
ΛΕΥΚΑΔΑ 08-02-2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού. 20.000,00 € που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2018 και συγκεκριμένα στο ΚΑ: 30/7326.113 και κατακύρωση του διαγωνισμού στον ΕΔΕ με την επωνυμία
Σπυρίδων Γουρζής με ΑΦΜ 049658619 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας
με ποσοστό έκπτωσης 31,00 % για το έργο
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ».
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 πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού. 20.000,00 € που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2018 και συγκεκριμένα στο ΚΑ: 30/7326.113 και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον ΕΔΕ με την επωνυμία
Σπυρίδων Γουρζής με ΑΦΜ 049658619 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας με ποσοστό έκπτωσης 31,00 % για το ανωτέρω
έργο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 40/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

