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ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ. 36εο/2018 πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο
Αξηζ. Απόθ:239/2018
ηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ, ζήκεξα ζηηο 7 ηνπ κήλα Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο
2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00, ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.
πξση: 15746/3-8-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό
ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα
παξαθάησ πέληε (5) κέιε, άξρηζε ε πλεδξίαζε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1. Νηθεηάθεο Μάξθνο (Πξόεδξνο)
1. Γηαλληώηεο Οδπζζέαο
2. θιαβελίηεο Δπάγγεινο
2. έξβνο Κσλ/λνο
3. Πεξδηθάξεο Αζαλάζηνο
3. Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
4. Πνιίηεο ππξίδσλ (αλαπι.)
4. Καββαδάο Θσκάο
5. Καξθάθε Μαξηάλλα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Σα αλσηέξσ απόληα κέιε απνπζίαδαλ, αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα.
Ο θ. Πνιίηεο ππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηεο πιεηνςεθίαο,
αλαπιεξώλεη ην ηαθηηθό κέινο ηεο ίδηαο παξάηαμεο, θ. Υαιηθηά Δπάγγειν, πνπ απνπζίαδε.
πδεηήζεθαλ ηξία (3) ζέκαηα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αηκηιία Υαιθηνπνύινπ,
ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
ν

ΘΔΜΑ 2 : Απόθαζε Ο.Δ. γηα έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ
«ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ, ΛΟΓΩ ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΩΝ, Δ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ
ΠΔΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΣΤΣΟΜΑ»
Δηζεγεηήο: Μάξθνο Νηθεηάθεο, Πξόεδξνο Ο.Δ

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θ. Μάξθνο Νηθεηάθεο, εηζεγνύκελνο ην ζέκα, δηάβαζε ηελ εηζήγεζε ηεο
ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Έρνληαο ππόςε:
1. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α 14/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ».
2. Σελ αξηζ. 9/2018 απόθαζε Ο.Δ. νξηζκνύ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
3. Σελ αξηζ. 10804/31-05-2018 πεξίιεςε δηαθήξπμεο κε ΑΓΑ:65ΤΘΩΛΗ-7ΓΞ
4. Σελ αξηζ 206/2018 απόθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ΑΓΑ: ΩΤΖΔΩΛΗ-ΘΥ4 κε ηελ
νπνία εγθξίζεθε ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγν «Καηεπείγνπζεο
παξεκβάζεηο, ιόγσ θαηνιηζζήζεσλ, ζε ηκήκα ηεο δεκνηηθήο νδνύ Πεξηγηάιη - Πιαηύζηνκα» , θαη
θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκ εηέρνληεο ζηηο 03-07-2018.
5.Σν ΑΡΗΘ. 13938/ 10-07-2018 έγγξαθό καο κε ην νπνίν δεηήζακε δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζε από ηελ
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Γ.&Η. ΒΛΑΥΟ Ο.Δ. πξνζσξηλή κεηνδόηξηα.
6. Σν από 31-07-2018 επηζπλαπηόκελν πξαθηηθό ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζύκθσλα κε ην
νπνίν απνθαίλεηαη όηη πξνζσξηλή κεηνδόηξηα είλαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Γ.&Η. ΒΛΑΥΟ Ο.Δ ζην έξγν
«Καηεπείγνπζεο παξεκβάζεηο, ιόγσ θαηνιηζζήζεσλ, ζε ηκήκα ηεο δεκνηηθήο νδνύ Πεξηγηάιη Πιαηύζηνκα» κε ΑΦΜ 800318733 Γ.Ο.Τ. Λεπθάδαο θαη πνζνζηό έθπησζεο 3 % .
Σν νπνίν έρεη σο εμήο:
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Δ Π Ι Σ Ρ Ο Π Η  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΌΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ, ΛΟΓΩ ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΩΝ, Δ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ
ΠΔΡΙΓΙΑΛΙ - ΠΛΑΣΤΣΟΜΑ »
πξνϋπνινγηζκνύ 22.290,46€ κε ην ΦΠΑ
ΑΡΘΡΟ 117 ηνπ Ν. 4412/2016(ΦΔΚ 147/ Α /08-08-2016
Έρνληαο Τπόςε:
1.

Ν. 3852/2010

2. Σν Ν. 4412/08-08-2016«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147),
3.Σελ Αξηζ. 09/2017 Ο.Δ. νξηζκνύ επηηξνπήο δηαγσληζκνύ κε ΑΓΑ: ΩΦΔΕΩΛΗ-Ρ9Δ
4.Σελ Αξηζ. Πξση.: 10804 /31-05-2018 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο κε ΑΓΑ: 65ΤΘΩΛΗ-7ΓΞ
5. Σελ αξηζ.146 /2018 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ, ΛΟΓΩ
ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΩΝ, Δ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ ΠΔΡΙΓΙΑΛΙ - ΠΛΑΣΤΣΟΜΑ » πξνϋπνινγηζκνύ
22.290,46. € κε ΦΠΑ,
6. Σν από 1 4 - 0 6 - 2 0 1 8 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΔ
ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ, ΛΟΓΩ ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΩΝ, Δ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ ΠΔΡΙΓΙΑΛΙ ΠΛΑΣΤΣΟΜΑ » κε ην νπνίν απνθαίλεηαη όηη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο είλαη ε εηαηξεία Γ΄.& Η.΄ΒΛΑΥΟ Ο.Δ. κε
πνζνζηό έθπησζεο 3 %
7. Σελ αξηζ 206/2018 απόθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην από 14-06-2018 πξαθηηθό
ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο 03-07-2018,
ηελ Λεπθάδα θαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ζήκεξα 3 1 - 0 7 - 2 0 1 8 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε
ζε ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, π ν π ν ξ ί ζ η ε θ ε κ ε η ε λ α ξ η ζ . 9 / 2 0 1 8
απόθαζε
Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο
απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη Γεκνηηθνύο
ππαιιήινπο:
1. Θσκά Γεσξγάθε
2. Κσλ/λνο Μνπξνύηνγινπ
3. Διεπζέξηνο ίδεξεο

Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Μέινο ηεο Δπηηξνπήο
Μέινο ηεο Δπηηξνπήο

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηνπ έξγνπ
«ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ, ΛΟΓΩ ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΩΝ, Δ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ
ΠΔΡΙΓΙΑΛΙ - ΠΛΑΣΤΣΟΜΑ » πξνϋπνινγηζκνύ 22.290,465€ κε ΦΠΑ
Ζ Δπηηξνπή αθνύ παξέιαβε ην θάθειν ζηηο 17-07-2018 πνπ εκπξόζεζκα θαηαηέζεθε κε αξηζ. πξση. 14428
κεηά ηελ έγγξαθε κε αξηζ. πξση. 13938/10-07-2018 πξόζθιεζε πξνζθόκηζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ,ν νπνίνο είλαη ε εηαηξεία Γ.& Η. Βιάρνο Ο.Δ. , Γηεύζπλζε Καξαβέια 14, 31100
Λεπθάδα κε ΑΦΜ 800318733 ΓΟΤ Λεπθάδαο, πξνρώξεζε ζηνλ έιεγρν ηνπο. θαη δηαπίζησζε όηη είλαη
ζύκθσλα κε ην άξζξν 22.,23. ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ .
Ζ επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα παξαπάλσ, ππνγξάθεη ην παξόλ πξαθηηθό ζε ηξία αληίγξαθα θαη
δηαβηβάδεη ην πξαθηηθό θαη ην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ζηελ νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή , γηα ηε ιήςε απόθαζεο θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο .
ΛΔΤΚΑΓΑ 31-07-2018
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ»
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ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ :
Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
ζηα πιαίζηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Καηεπείγνπζεο παξεκβάζεηο, ιόγσ θαηνιηζζήζεσλ, ζε
ηκήκα ηεο δεκνηηθήο νδνύ Πεξηγηάιη - Πιαηύζηνκα», πξνϋπνινγηζκνύ 22.290,46 € πνπ είλαη εληαγκέλν
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΚΑ: 30/7333.100 θαη θαηαθύξσζε ηνπ
δηαγσληζκνύ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία Γ.& Η. ΒΛΑΥΟ Ο.Δ. κε ΑΦΜ:800318733 ΓΟΤ
Λεπθάδαο θαη
πνζνζηό έθπησζεο
3,00 %, γηα
ην έξγν «Καηεπείγνπζεο παξεκβάζεηο, ιόγσ
θαηνιηζζήζεσλ, ζε ηκήκα ηεο δεκνηηθήο νδνύ Πεξηγηάιη - Πιαηύζηνκα».
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, ε Ο.Δ. αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηεο θαη έιαβε ππόςε ηεο:
- Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10.
- Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε, νκόθσλα απνθαζίδεη:
Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζηα
πιαίζηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Καηεπείγνπζεο παξεκβάζεηο, ιόγσ θαηνιηζζήζεσλ, ζε
ηκήκα ηεο δεκνηηθήο νδνύ Πεξηγηάιη - Πιαηύζηνκα», πξνϋπνινγηζκνύ 22.290,46 € πνπ είλαη εληαγκέλν
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΚΑ: 30/7333.100 θαη θαηαθπξώλεη ηνλ
δηαγσληζκό ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία Γ.& Η. ΒΛΑΥΟ Ο.Δ. κε ΑΦΜ:800318733 ΓΟΤ
Λεπθάδαο θαη πνζνζηό έθπησζεο 3,00 %, γηα ην αλσηέξσ έξγν.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 239/2018.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε

ΝΙΚΗΣΑΚΗ ΜΑΡΚΟ
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