ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 118/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 9 του µήνα Απριλίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 6466/5-4-19 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 Σέρβος Κων/νος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Περδικάρης Αθανάσιος
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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
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 4 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισµού του
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΒΛΥΧΟΥ» προϋπολογισµού 20.000,00 € .
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. Το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
2. Την αριθ. 2998/15-02-20192018 απόφαση ∆ηµάρχου ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α:62∆ΘΩΛΙ-ΙΕ3 που
καταχωρήθηκε µε α/α. Α / 254 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.
3. Την αριθ.. 367/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και
τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου
4. Τους όρους διακήρυξης µε Α∆ΑΜ:18PROC004149554 2018-12-07.
5. Την Περίληψη ∆ιακήρυξης µε Α∆Α:7Ν∆ΒΩΛΙ-ΓΑ0
6. Την αριθ.398/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι διακήρυξης και ορίσθηκε η ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης του διαγωνισµού για την ανάδειξη του
αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ» προϋπολογισµού 20.000,00 € ,
7. Το από 03-04-2019 πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ», µε το οποίο αποφαίνεται
ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΗΣ µε ποσοστό
έκπτωσης ( τριάντα τρία της εκατό) 33 ,00 %, το οποίο επισυνάπτουµε και έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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. 4412/2016µε το
σύστηµα Προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν 4412/2016).
ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΒΛΥΧΟΥ», Προϋπολογισµός: 20.000,00 € µε Φ.Π.Α.
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 2 7 - 1 2 - 2 0 1 8 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00
π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από τους κάτωθι
∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1. Θωµάς Γεωργάκης
Πρόεδρος της Επιτροπής
2 Θωµάς Βουκελάτος
Αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής
3. Ελευθέριος Σίδερης
Τακτικό µέλος της Επιτροπής
Εχοντας υπόψη:
1.Την αριθ. 367/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και ο τρόπος
εκτέλεσης του έργου,
2.Την αριθ. 398 / 2018 απόφαση 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.Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας µε Αρ. Πρωτ.: 25347/07/12-2018 µε Α∆Α: 7Ν∆ΒΩΛΙ-ΓΑ0
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε µεγαλόφωνα τους ενδιαφερόµενους να προσέλθουν για να πάρουν
µέρος στη δηµοπρασία, δέχθηκε τις προσφορές τους, ελέγχοντας τη νοµιµοποίηση των προσώπων που
υποβάλλουν αυτές και ενηµερώθηκε από το πρωτόκολλο αν έχουν κατατεθεί προσφορές σύµφωνα µε τη
διακήρυξη.
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η παραλαβή των προσφορών και η καταγραφή των
υποβληθέντων δικαιολογητικών αριθµώντας αυτά και καταγράφοντας τον αριθµό των εγγράφων στον πίνακα
Ι όπως φαίνεται κάτωθι:
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2

Γ&Ι ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΗΣ

4

ΤΖΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ανοίχτηκαν οι φάκελοι κατά σειρά παραλαβής.
Εν συνεχεία αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές των υπολοίπων συµµετεχόντων κατά σειρά
παραλαβής και ανακοινώθηκαν τα επί µέρους στοιχεία τους, σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα :
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ποσοστό έκπτωσης

1

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

21%

2

Γ&Ι ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

12%

3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΗΣ

33%

4

ΤΖΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

20%

Εν συνεχεία ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά τη σειρά της µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο
µειοδότη και διαπιστώθηκε ότι :

2

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 1 µε την επωνυµία : Γεώργιος Χόρτης
Γίνεται δεκτός
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 2 µε την επωνυµία : Βούλγαρη Αναστασία
Γίνεται δεκτή
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 3 µε την επωνυµία : Σταύρος Τζούρος
Γίνεται δεκτός
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 4 µε την επωνυµία Γ&Ι ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
Γίνεται δεκτός
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ποσοστό έκπτωσης
1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΗΣ

33%

2

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

21%

3

ΤΖΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

20%

4

Γ&Ι ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

12%

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προσωρινός µειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΗΣ µε ποσοστό έκπτωσης ( τριάντα τρία τοις εκατό) 33%.
Η Επιτροπή, µε το πέρας της ως άνω διαδικασίας και τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών θα διαβιβάσει
το παρόν Πρακτικό στην Προϊσταµένη Αρχή ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) , η οποία θα αποφασίσει και τελικά
θα εγκρίνει το αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΛΕΥΚΑ∆Α 03-04-2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Σύµφωνα µε το βιβλίο VI άρθρο 127 του Ν. 4412/2018 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 03-04-2019 υπογεγραµµένου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισµού του
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΒΛΥΧΟΥ» προϋπολογισµού 20.000,00 € για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη , µε το οποίο αποφαίνεται
ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΗΣ µε ποσοστό έκπτωσης ( τριάντα
τρία τοις εκατό) 33 %.»
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 έγκριση του από 03-04-2019 υπογεγραµµένου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού
διαγωνισµού
του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ» προϋπολογισµού 20.000,00 € για την ανάδειξη προσωρινού
µειοδότη, µε το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΗΣ
µε ποσοστό έκπτωσης ( τριάντα τρία τοις εκατό) 33 %.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 118/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

