ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:230/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 31 του µήνα Ιουλίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15333/27-7-2018 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα (Αντιπρόεδρος)
1. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
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 αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών
του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ»,
προϋπολογισµού 150.800,00 €
Εισηγητές: Καρφάκη Μαριάννα, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/µενος ∆/νσης Τ.Υ.

Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κα Καρφάκη Μαριάννα, εισηγούµενη το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
2.Τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού και ηµεροµηνία δηµοπράτησης για την ανάδειξη του αναδόχου
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισµού
150.800,00€ που εγκρίθηκαν µε την αριθ 178 /2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
3. Το από 12 - 07 - 2018 πρακτικό της επιτροπής ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ» µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι ο
Ε∆Ε Λεωνίδας Στέφανος ∆ρακάτος µε ποσοστό έκπτωσης 27,75%, το οποίο έχει ως ακολούθως:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ιακήρυξη αριθµ.123351/18-06-2018

Πρακτικό
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)
Στη Λευκάδα σήµερα, Τρίτη 12 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 9/2018 (Α∆Α: ΩΦΕΖΩΛΙ-Ρ9Ε)
απόφαση Ο.Ε.. της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδος, προκειµένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των
φακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » των συµµετεχόντων στον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό για
το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ» σύµφωνα µε τους όρους της µε
αριθµ. 12335/18-06-2018 ∆ιακήρυξης, και ακολούθως να προβεί στον έλεγχο και στην αξιολόγηση αυτών.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
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Θωµάς Γεωργάκης , υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μουρούτογλου, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
Σίδερης Ελευθέριος, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 2) την αριθµ. (Α∆ΑΜ:18PROC003280087) διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού
διαγωνισµού µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α συστήµατος 74452,1.
Στην Επιτροπή παραδόθηκαν και οι φυσικοί φάκελοι δυο συµµετεχόντων:
1.Της επιχείρησης ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε αριθµό πρωτοκόλλου 13970/10-07-2018,
2.Της επιχείρησης ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ µε αριθµό πρωτοκόλλου 14018/10-07-2018,

Οι συµµετέχοντες ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΟΥΡΖΗΣ., Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ.
ΜΑΚΡΥΠΟΛΙΑΣ Ο.Ε., ΣΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ, ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, και
Σ.&Γ.ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. δεν προσκόµισαν φυσικό φάκελο δικαιολογητικών.
Ακολούθως τα µέλη της Επιτροπής
καταχώρησαν τα στοιχεία των συµµετεχόντων και τα
δικαιολογητικά συµµετοχής στο συνηµµένο πίνακα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ»
ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Στη συνέχεια προχώρησαν στον έλεγχο των φακέλων (ηλεκτρονικών και φυσικών) των
δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη
και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας.
Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τα αποτελέσµατα του ελέγχου γνησιότητας των υποβληθεισών εγγυητικών
επιστολών, από τα οποία προκύπτουν ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές των συµµετεχόντων είναι γνήσιες.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των εκτυπώσεων «Έλεγχος Οµαλότητας»
προσφορών, που παράγονται από το ΕΣΗ∆ΗΣ και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει τα ακόλουθα:
1. Η εταιρεία µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ ∆ΙΟΤΙ :
∆εν έχει υπογράψει την ΤΕΥ∆. Σύµφωνα µε το άρθρο 23.1 της διακήρυξης το ΤΕΥ∆ υπογράφεται (επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς ) από κάθε ένα από τα µέλη του ∆.Σ. Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα
φυσικά πρόσωπα όπως αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2. Η εταιρεία µε την επωνυµία Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ.
ΜΑΚΡΥΠΟΛΙΑΣ Ο.Ε.
∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ ∆ΙΟΤΙ :
∆εν προσκόµισε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε φυσικό φάκελο στην υπηρεσία (
πρωτόκολλο) εντός του χρονικού διαστήµατος όπως ορίζεται από τη διακήρυξη στο άρθρο 3
παρ.3.5 περιπτ. β, ήτοι έως και την 12-07-2018.
3. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΣΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ ∆ΙΟΤΙ :
∆εν προσκόµισε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε φυσικό φάκελο στην υπηρεσία (
πρωτόκολλο) εντός του χρονικού διαστήµατος όπως ορίζεται από τη διακήρυξη στο άρθρο 3
παρ.3.5 περιπτ. β, ήτοι έως και την 12-07-2018.
4. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ.
∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ ∆ΙΟΤΙ:
α) ∆εν έχει συµπληρώσει την τάξη του πτυχίου στο µέρος ιι ενότητα Α
β) δεν έχει συµπληρώσει το ∆ στο µέρος ιιι του ΤΕΥ∆ παράβαση του όρου 22.Α 5 της ∆ιακήρυξης
γ) ∆εν έχει υπογράψει ψηφιακά την ΤΕΥ∆ και δεν έχει τον κωδικό του έργου στο VI και
δ) ∆εν προσκόµισε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε φυσικό φάκελο στην υπηρεσία (
πρωτόκολλο) εντός του χρονικού διαστήµατος όπως ορίζεται από τη διακήρυξη στο άρθρο 3
παρ.3.5 περιπτ. β, ήτοι έως και την 13-07-2018.
5. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία Σ.&Γ.ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.
∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ ∆ΙΟΤΙ
α) ∆εν προσκόµισε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε φυσικό φάκελο στην υπηρεσία (
πρωτόκολλο) εντός του χρονικού διαστήµατος όπως ορίζεται από τη διακήρυξη στο άρθρο 3
παρ.3.5 περιπτ. β, ήτοι έως και την 13-07-2018.
β) ∆εν έχει συµπληρώσει σωστά ότι η πιστοποίησή του καλύπτει όλα τα κριτήρια επιλογής ( παρ.δ
- µέρος ιι ενότητα Α )
6. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ και
7. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΟΥΡΖΗΣ:
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∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ ∆ΙΟΤΙ :
∆εν προσκόµισε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε φυσικό φάκελο στην υπηρεσία (
πρωτόκολλο) εντός του χρονικού διαστήµατος όπως ορίζεται από τη διακήρυξη στο άρθρο 3
παρ.3.5 περιπτ. β, ήτοι έως και την 12-07-2018.
Οι υπόλοιπες οικονοµικές προσφορές γίνονται δεκτές και καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατά
σειρά µειοδοσίας:
Α/Α
1

Α/Α προσφοράς
82812

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ
∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

27,75%

Η Επιτροπή οµόφωνα αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι ο προσφέρων µε την επωνυµία
∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ µε ποσοστό έκπτωσης 27, 75%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αναγνώσθηκε και υπογράφεται
ως παρακάτω, διαβιβάζεται δε, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Προϊσταµένη Αρχή.

Λευκάδα, 12/07/2018
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού
και αξιολόγησης προσφορών »

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :
Την έγκριση του από 12 - 07 - 2018 πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ»
προϋπολογισµού 150.800,00€ ,για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη και µε το οποίο αποφαίνεται ότι
προσωρινός µειοδότης είναι ο Ε∆Ε µε την επωνυµία Λεωνίδας- Στέφανος ∆ρακάτος, µε ποσοστό
έκπτωσης 27,75%.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε την Αντιπρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του από 12 - 07 - 2018 πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ»
προϋπολογισµού 150.800,00€, για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη και µε το οποίο αποφαίνεται ότι
προσωρινός µειοδότης είναι ο Ε∆Ε µε την επωνυµία Λεωνίδας - Στέφανος ∆ρακάτος,
µε ποσοστό
έκπτωσης 27,75%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 230/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΡΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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