ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 32/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 1795/31-1-2019 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 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση των αριθ. 397/2018 & 403/2018 αποφάσεων Ο.Ε. και
επανέγκριση του πρακτικού συνοπτικού διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση παιδικών
χαρών» πρ/σµού 60.000,00€
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. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 117 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/08-08-2016«∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
2. Τις αριθ. 397/2018 & 403/2018 αποφάσεις Ο.Ε.
3.Το γεγονός ότι η επιτροπή διαπίστωσε µετά την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισµού του έργου ότι η
επωνυµία του 1ου συµµετέχοντα στον πίνακα συµµετεχόντων έχει γραφτεί µε το όνοµα του εκπροσώπου της
εταιρείας αντί του ορθού ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ και οι δύο συµµετέχοντες
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ έγιναν δεκτοί εκ παραδροµής διότι ενώ δεν είχαν το πτυχίο
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Α1 δεν διέθεταν και το πτυχίο πρασίνου τάξη Α1 όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παρ. 21.1
της διακήρυξης και διορθώνει το πρακτικό το οποίο σας επισυνάπτουµε το οποίο έχει ως εξής :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 117 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 µε το
σύστηµα Προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν 4412/2016).
ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»,
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Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 3 1 - 0 1 - 2 0 1 9 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00
π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από τους κάτωθι
∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1.
∆ηµήτριο Βραχνούλα
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής
2 Θωµά Βουκελάτος
Αναπληρωµατικό Μέλος της Επιτροπής
3. Ελευθέριος Σίδερης
Τακτικό Μέλος της Επιτροπής
Έχοντας υπόψη:
1.Την αριθ. 330/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης
του έργου,
2.Την αριθ. 322 / 2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και
ορίσθηκε ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου ,
3. Την αριθ.09 /2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ορισµού επιτροπής διαγωνισµού,
4.Την περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µε αρ. πρωτ.: 21443/23-10-2018 µεΑ∆Α:6ΑΓΨΩΛΙ-Π1Ε.
5. Τις αρ. 397/2018 και 403/2018 αποφάσεις Ο.Ε.
6. Το από 8-12-2018 πρακτικό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που εγκρίθηκε µε την αριθ. 397/2018
απόφαση Ο.Ε.
Τροποποιούµε το από 8-11-2018 πρακτικό µας µε το παρών.
Η επιτροπή διαπίστωσε µετά την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισµού του έργου ότι η επωνυµία του 1ου
συµµετέχοντα στον πίνακα συµµετεχόντων έχει γραφτεί µε το όνοµα του εκπροσώπου της εταιρείας αντί του
ορθού ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ και οι δύο συµµετέχοντες ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ έγιναν δεκτοί εκ παραδροµής διότι ενώ δεν είχαν το πτυχίο
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Α1 δεν διέθεταν και το πτυχίο πρασίνου τάξη Α1 όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παρ. 21.1
της διακήρυξης και το πρακτικό διορθώνεται ως ακολούθως :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1

ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ

2

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3

ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

στη συνέχεια διορθώνεται και ο πίνακας που προκύπτει απο την αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών των συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας , σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα :

α/α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ
Ποσοστό έκπτωσης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

18%

2

ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ µε δ.τ.
ΓΑΙΟΣΤΑΤ
ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

5%

3

4%

και διαπιστώθηκε ότι :
Η Οικονοµική Προσφορά ΥΠ. ΑΡ. 1 κατά σειρά µειοδοσίας µε την επωνυµία : ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
δεν Γίνεται ∆εκτή γιατί σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 21.1 της διακήρυξης το πτυχίο του οικονοµικού φορέα
δεν καλύπτει την τάξη Α1 και άνω για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
Η Οικονοµική Προσφορά ΥΠ. ΑΡ. 2 κατά σειρά µειοδοσίας µε την επωνυµία: ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ Γίνεται ∆εκτή έπειτα από την γραπτή διευκρίνιση µε αριθµ. πρωτ.
1769/31-01-2019 που έδωσε στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού σχετικά µε τη συµπλήρωση της ΤΕΥ∆.
Η Οικονοµική Προσφορά ΥΠ. ΑΡ. 3 κατά σειρά µειοδοσίας µε την επωνυµία : ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ δεν
Γίνεται ∆εκτή γιατί σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 21.1 της διακήρυξης το πτυχίο του οικονοµικού φορέα δεν
καλύπτει την τάξη Α1 και άνω για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
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Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ µε δ.τ.
5%
ΓΑΙΟΣΤΑΤ

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προτείνουµε:
1. την ακύρωση των αριθµ. 397/2018 και 403/2018 αποφάσεων της Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας και

2

2.την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη τον Οικονοµικό Φορέα µε την επωνυµία ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ µε ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%)
ΛΕΥΚΑ∆Α 31-01-2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την ακύρωση των αριθ. 397/2018 & 403/2018 αποφάσεων Ο.Ε. και επανέγκριση του πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση παιδικών χαρών» πρ/σµού 60.000,00€ για την ανάδειξη
προσωρινού µειοδότη, µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε
την επωνυµία ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ µε ποσοστό έκπτωσης (πέντε) 05%.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την ακύρωση των αριθ. 397/2018 & 403/2018 αποφάσεων Ο.Ε. και επανέγκριση του πρακτικού
συνοπτικού διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση παιδικών χαρών» πρ/σµού 60.000,00€ για
την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη, µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική
επιχείρηση µε την επωνυµία ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ µε ποσοστό έκπτωσης
(πέντε) 05%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 32/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

