ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 77/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µηνός Μαρτίου του έτους
2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 3461/28-2-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Βικέντιος Νικόλαος
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 ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε το 13 θέµα της Η.∆. µετά το 8 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆. και µετά την
ου
συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισµού του έργου «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ», προϋπολογισµού 11.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη της
Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«1. Το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
2.Την αριθ.: 11059/05-06-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: 6605ΩΛΙ-Ζ3Ξ
3. Την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/691
4. Τις αριθ.: 187/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και
ορίσθηκε νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.
5. Την αριθ.: 226/2019 απόφαση οικονοµικής επιτροπής , µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισµού του έργο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ»
7. Την αριθ.: 24956/10-12-2019 πρόσκληση προς τους δεκτούς συµµετέχοντες για το άνοιγµα των
οικονοµικών προσφορών.
8. Το από 12-12-2019 επισυναπτόµενο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισµού του έργου «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ», µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εταιρεία µε την
επωνυµία ∆. ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 63,59%, το οποίο έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
"ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ"
Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018),
4. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-08-2016), περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες
5. Για την εκπόνηση της ως άνω µελέτης έχει προβλεφθεί στο προϋπολογισµό του έτους 2019 στο Κ.Α. 307413.069 πίστωση 11.000,00€.
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11059/04-06-2019 (Α∆ΑΜ:19REQ005063652/05-06-2019, Α∆Α: 665ΩΛΙ-Ζ3Ξ)
Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας.
7. Τις διατάξεις του Ν.3937/2011, του Ν.4258/2014 και της Υπουργ. Απόφασης 27656/2017
«Προϋποθέσεις και προδιαγραφές επανέγκρισης πολεοδοµικών ρυθµίσεων που εγκρίθηκαν µε
διοικητικές πράξεις από αναρµόδια όργανα»
8. Την µε αριθ 187/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου της µελέτης
«Γεωλογική µελέτη σχεδίου πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών», προϋπολογισµού 11.000,00€
(περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%),
9. Την µε αριθ. 226/2019 απόφαση ης Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού της µελέτης «Γεωλογική µελέτη σχεδίου πόλεως
Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισµού 11.000,00€ (περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ), και διαβιβάστηκε
στους συµµετέχοντες µε το αρίθµ. πρωτ. 16773/24-09-2019 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας.
10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
11. Την µε αρίθµ. πρωτ. 24956/10-12-2019 Πρόσκληση προς τους δεκτούς συµµετέχοντες, για το άνοιγµα
των Οικονοµικών Προσφορών
Στην Λευκάδα και στην ∆/νση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου, σήµερα 1 2 - 1 2 - 2 0 1 9
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για
την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Γεωλογική µελέτη σχεδίου πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών»,
Προϋπολογισµού 11.000,00€ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), αποτελούµενη από τους κάτωθι:
1. Αριστείδης Κονιδάρης
2. Αγγελική Γεωργάκη
3. Πανταζής Κηρολίβανος

Πρόεδρος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής

η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 95/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την αριθ. πρωτ.
14968/Φ.5.31/2019 απόφαση της ∆/νση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου. Κατά την συνεδρίαση
δεν παρευρέθη κανείς από τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται
τα αποτελέσµατα:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

2

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1.
2.

∆.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΝΕΣΤΗΣ Σ. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ

3230,00€
3490,00€

63,59%
60,66%

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας:
Την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα «∆.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε έδρα ΑΝΝΕΩΝ 4, ΝΕΑ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ Τ.Κ. 143 41, Α.Φ.Μ. 800962320 – ∆.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ως προσωρινού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Γεωλογική µελέτη σχεδίου πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών», γιατί η
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
µειοδότησε µε προσφερόµενη τιµή: τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα Ευρώ (3.230,00€) και ποσοστό
έκπτωσης: εξήντα τρία και πενήντα εννιά τοις εκατό (63,59%).
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα ως
παρακάτω:

ΛΕΥΚΑ∆Α, 12-12-2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σύµφωνα µε το βιβλίο VI άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 κάθε ενδιαφερόµενος που έχει συµφέρον έχει
δικαίωµα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του ∆ήµου κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής για έργα µε εκτιµώµενη αξία κατώτερης των 60.000 χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο
ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.
Ύστερα από τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 12-12-2019 πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού µειοδότη του έργου «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ» προϋπολογισµού 11.000,00 € που είναι ενταγµένο
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020 και συγκεκριµένα στο ΚΑ: 30-7413.069 µε ποσό 11.000,00,
για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την αριθ.: 11059/05-06-2019 απόφαση ∆ηµάρχου µε
Α∆Α: 6605ΩΛΙ-Ζ3Ξ και την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης α/α:
Α/691 και κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία µε την επωνυµία ∆.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,,
µε έδρα ΑΝΝΕΩΝ 4, ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ Τ.Κ. 143 41, Α.Φ.Μ. 800962320 – ∆.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ, και ποσοστό
έκπτωσης 63,59%.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 12-12-2019 πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού µειοδότη
του έργου
«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ» προϋπολογισµού 11.000,00 € που
είναι ενταγµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020 και συγκεκριµένα στο ΚΑ: 30-7413.069 µε
ποσό 11.000,00, για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την αριθ.: 11059/05-06-2019
απόφαση ∆ηµάρχου µε Α∆Α: 6605ΩΛΙ-Ζ3Ξ και την
δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης α/α: Α/691 και κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία µε την επωνυµία
∆.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,, µε έδρα ΑΝΝΕΩΝ 4, ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ Τ.Κ. 143 41, Α.Φ.Μ.
800962320 – ∆.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ, και ποσοστό έκπτωσης 63,59%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 77/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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