ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 13ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 73/2018
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 5 :Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα (σχετ. η με αριθμ.23038/11-10-2017 διακήρυξη
Δημάρχου) και κατακύρωση αποτελέσματος.
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:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αριθμ. 224/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.
3. Η με αριθμ.Α-995 /2017 Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου.
4. Το με αριθμ. 1336/20-07-2017 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ
17REQ001783376 .
5. Η με αριθμ.300/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΩΠΣΖΩΛΙ-ΓΛΩ, με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα
Π.Α.Υ., εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης χλοοτάπητα με συνοπτικό διαγωνισμό,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι σχετικής διακήρυξης
6. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ002083484
7. Την αριθμ. 23038/11-10-2017 διακήρυξη του Δημάρχου.
8. Την αριθμ.347/2017-ΑΔΑ:Ω5ΩΣΩΛΙ-ΠΩΠ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του
από 30-10-2018 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού
προμήθειας και τοποθέτησης χλοοτάπητα και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
9. Το από 6-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
η
«Στη Λευκάδα σήμερα την 06 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 304/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣ. 2309/01-12-2017 πρόσκληση,
να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
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διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα (σχετ. η υπ’ αριθμ. 23038/11-10-2017
διακήρυξη).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πάντζου Ζωή, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, τακτικό
μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής
2) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος
3) Βουκελάτος Θωμάς, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών,
τακτικό μέλος
Με το από 30-10-2017 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης
«ΓΕΝΝΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ», Γεωπόνος Ε.Δ.Ε., Μεγάλου Σπηλαίου 17, Τ.Κ. 11522, Αθήνα, Α.Φ.Μ.
110099934, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως προσωρινής αναδόχου.
Με την υπ΄αριθμ. 347/2017 (ΑΔΑ:Ω5ΩΣΩΛΙ-ΠΩΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η προσωρινή ανάδοχος επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ»
κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 26513/17-11-2017 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Λευκάδας, η οποία κοινοποιήθηκε στην επιχείρηση στις 17-11-2017 και έλαβε γνώση στις 24-11-2017, να
προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 20 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η προσωρινή ανάδοχος επιχείρηση κατέθεσε στην αρμόδια για τον διαγωνισμό Υπηρεσία του Δήμου
Λευκάδας, εμπρόθεσμα (σχετ. αριθμ. πρωτ. 28008/01-12-2017), τον σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, σε μονογραφή και σφράγιση
των δικαιολογητικών καθώς και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
2. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς
3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
4. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου
5. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης καθώς και ότι δεν τελούν σε
περιπτώσεις κήρυξης σε πτώχευση κ.λπ.
Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης παρατηρήθηκαν οι εξής ελλείψεις:
-Η βεβαίωση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) έχει ημερομηνία ισχύος μέχρι 30-11-2017
και συνεπώς δεν πληρούνται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ. 23038/2017 διακήρυξης
ήτοι «Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν χρόνο ισχύος δύο μηνών από την ημερομηνία της
πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται.
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
ομόφωνα γνωμοδοτεί
Να αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση στην προσωρινή ανάδοχη επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ»,
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20 της διακήρυξης, προκειμένου να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά που δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται σε
τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
10. Το από 13-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
η
«…Στη Λευκάδα σήμερα την 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 304/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών
κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, τα οποία ζητήθηκαν από την
προσωρινή ανάδοχη επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
28542/08-12-2017 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισμού.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πάντζου Ζωή, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, τακτικό μέλος,
Πρόεδρος Επιτροπής
2) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος
3) Παπαθανάση Αμαλία, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αναπληρωματικό μέλος
Η κα Παπαθανάση Αμαλία αντικαθιστά το τακτικό μέλος κ. Βουκελάτο Θωμά επειδή ο τελευταίος τελεί σε άδεια.
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Με το από 06-12-2017 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα, η παρούσα Επιτροπή αποφάσισε να αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση
στην προσωρινή ανάδοχη επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ» , σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 19
της διακήρυξης, προκειμένου να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στα οποία
παρατηρήθηκαν οι εξής ελλείψεις:
- Η βεβαίωση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) έχει ημερομηνία ισχύος μέχρι 30-11-2017
και συνεπώς δεν πληρούνται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ. 23038/2017 διακήρυξης
ήτοι «Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν χρόνο ισχύος δύο μηνών από την ημερομηνία της
πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται.
Η επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ» απαντώντας στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 28542/08-12-2017
έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισμού, απέστειλε επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν
(αριθμ. πρωτ. 28820/12-12-2017).
Κατόπιν ελέγχου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή του διαγωνισμού
τα κάνει δεκτά και:
ομόφωνα γνωμοδοτεί
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτησης χλοοτάπητα, στο
Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας «Πλάτωνας Γρηγόρης», στην επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ»,
Γεωπόνος Ε.Δ.Ε., Μεγάλου Σπηλαίου 17, Τ.Κ. 11522, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 110099934, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με
προσφερόμενη τιμή 58.109,60 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 68.300,06 ευρώ με Φ.Π.Α. (13% & 24%), διότι κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει περί:
α) της έγκρισης των από 6-12-2017 και 13-12-2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα της με αριθμ. 23038/11-102017 Διακήρυξης, και
β)Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτησης χλοοτάπητα, στο
Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας «Πλάτωνας Γρηγόρης», στην επιχείρηση «ΓΕΝΝΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ»,
Γεωπόνος Ε.Δ.Ε., Μεγάλου Σπηλαίου 17, Τ.Κ. 11522, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 110099934, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με
προσφερόμενη τιμή 58.109,60 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 68.300,06 ευρώ με Φ.Π.Α. (13% & 24%), διότι κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.»
Στη συνέχεια ο κ. Νικητάκης, ενημέρωσε την Ο.Ε. για την τεχνική έκθεση αυτοψίας που
πραγματοποίησε η Τ.Υ. του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμηθ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Στη Λευκάδα σήμερα 18-01-2018 ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Αρέθας Σπυρίδων, Χημικός-Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.
2. Γεωργακόπουλος Ανδρέας, γεωπόνος ΤΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου
3. Λάζαρης Σπυρίδων, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, του Δήμου Λευκάδας.
Διενεργήσαμε αυτοψία με την διενέργεια δοκιμαστικών τομών στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου
Λευκάδας και διαπιστώθηκε ελλιπής παρουσία αποστραγγιστικού δικτύου, που έχει σαν αποτέλεσμα την
δημιουργία σοβαρών προβλημάτων για την τοποθέτηση και την συντήρηση του νέου φυσικού χλοοτάπητα. Οι
εν λόγω τομές ήταν αδύνατο να προηγηθούν χρονικά, λόγω της συνεχούς χρήσης του γηπέδου από τις
ομάδες. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να συμπεριληφθεί στη μελέτη η βελτίωση και επέκταση του
αποστραγγιστικού δικτύου, ώστε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση νέου κατάλληλου φυσικού χλοοτάπητα.
Κατόπιν των παραπάνω και βάσει του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, προτείνουμε την ακύρωση του
διαγωνισμού και την τροποποίηση της εν λόγω μελέτης, ώστε να καταστεί τεχνικά δυνατή και χωρίς
προβλήματα η τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα.
Λευκάδα 18-01-2018
1. Αρέθας Σπυρίδων
2. Γεωργακόπουλος Ανδρέας
3. Λάζαρης Σπυρίδων»
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Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται η ματαίωση της διαδικασίας, σύμφωνα με παρ. 3 του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016 και την από 18-1-2018 τεχνική έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου
να διορθωθούν ελλείψεις και σφάλματα της σχετικής μελέτης και η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας
εξαρχής.
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 της παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
- Την από 18-1-2018 τεχνική έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την ματαίωση της διαδικασίας για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
και τοποθέτησης χλοοτάπητα, στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας «Πλάτωνας Γρηγόρης», προκειμένου να
διορθωθούν οι ελλείψεις και τα σφάλματα της σχετικής μελέτης, που διαπιστώθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών, με την από 18-1-2018 τεχνική έκθεση αυτοψίας
Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας εξαρχής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 73/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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