ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 272/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
12056/20-7-20 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 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2 ∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
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 κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
Τυπάλδο Νικόλαο.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
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ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α
συστήµατος 88777 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»,
προϋπολογισµού 467.714,94 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
1. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
2.Την αριθµ. πρωτ. 3986/06-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: 9402ΩΛΙ-KA4
3. Την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/346
4.Το Γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση 270.000,00€ στον ίδιο ΚΑΕ ( 63-7341.012) για το έτος 2020
5.Την αριθ.: 103/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του
διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου
και ορίσθηκε ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» , προϋπολογισµού 467.714,94 €.
6. Την Αριθ. Πρωτ.: 5619/10-04-2020 Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας µε Α∆Α:ΩΛΘΖΩΛΙ-3ΧΒ
7. Την νοµιµότητα των εγγυητικών Επιστολών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.
8. Το από 25-05-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» µε το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε τη επωνυµία
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 51,70 %.
9. Την αρ. 186/2020 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου και διαβιβάσθηκε στους
συµµετέχοντες στις 05-06-2020.
10. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του αναδόχου.

1

11. Το από 13-07-2020 πρακτικό της ε π ι τ ρ ο π ή ς διαγωνισµού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
προσωρινού µειοδότη το οποίο επισυνάπτουµε και έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 88777.
προϋπολογισµού: 467.741,94 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 105 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016)
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 1 3 - 0 7 - 2 0 2 0 και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε
συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε µε την
121/2020 (Α∆Α: Ψ9Ξ1ΩΛΙ-7Η6) απόφαση Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδος αποτελούµενη από τους κάτωθι
∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1.Αικατερίνη Κηρολιβάνου, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2.Βασιλική Μπούρα, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
3.∆ηµήτριος Γεωργουλόπουλος , υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη, ο οποίος είναι ο οικονοµικός
φορέας µε την επωνυµία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης
51,70 % µε έδρα Ναύπακτος, οδός Μεσολογγίου αριθµ. 118, Τ.Κ.30300, Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ µε ΑΦΜ:044689447, ∆.Ο.Υ.
1531 Μεσολογγίου, του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ »
µετά την µε αριθµ. πρωτ 10012/23-06-2020 έγγραφη πρόσκληση προσκόµισης δικαιολογητικών κατακύρωσης
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στις 23-06-2020.
Έχοντας Υπόψη:
1. Ν. 3852/2010
2. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/08-08-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
3. Την αριθµ. 3986/05-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α:9402ΩΛΙ-KA4.
4. Την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/346
5.Την Αριθ. Πρωτ.: 5619/10-04-2020 Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας µε Α∆Α:ΩΛΘΖΩΛΙ-3ΧΒ.
6. Την αριθ.:103/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου και ορίσθηκε ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου
«Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης ∆ήµου Μεγανησίου» προϋπολογισµού 467.741,94 Ευρώ Χωρίς
Φ.Π.Α..
7. Τους όρους διακήρυξης µε Α∆ΑΜ: 20PROC006557675.
8. Το από 27-05-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, της επιτροπής ∆ιαγωνισµού ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο 27-05-2020, του έργου «Αντικατάσταση
κεντρικού αγωγού ύδρευσης ∆ήµου Μεγανησίου» µε το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε
την επωνυµία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 51,70 % και
διαβιβάσθηκε στους συµµετέχοντες στις 05-06-2020.
9.Την αριθ.186/2020 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου και διαβιβάσθηκε στους
συµµετέχοντες στις 05-06-2020.
Η Επιτροπή αφού παρέλαβε εµπρόθεσµα το φάκελο, στις 03-07-2020, των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του ανωτέρω προσωρινού µειοδότη µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ (κατέθεσε και φυσικό φάκελο µε αριθµ. πρωτ:11055/06-07-2020
και συµπληρωµατικά στοιχεία µε αριθµ. πρωτ.11439/10-07-2020), ελέγχει τα δικαιολογητικά και διαπιστώνει ότι είναι
σύµφωνα µε την διακήρυξη του έργου.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:
Υπογράφει το παρόν πρακτικό και το διαβιβάζει µαζί µε τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
µειοδότη στην οικονοµική Επιτροπή ,για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.
ΛΕΥΚΑ∆Α 13-07-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Σύµφωνα µε το βιβλίο VI άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 κάθε ενδιαφερόµενος που έχει συµφέρον έχει δικαίωµα να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής για έργα µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 60.000 χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και
ανεξάρτητα από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :
Την έγκριση του, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένου, πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού µειοδότη, της επιτροπής
ηλεκτρονικού διαγωνισµού του
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και µε Α/Α συστήµατος 88777 για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την αριθ.:
3986/06-03-2020 απόφαση µε Α∆Α:9402ΩΛΙ-KA4 και την
δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/346
Έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020 και συγκεκριµένα στο ίδιο ΚΑ:
63.7341.012 µε το ποσό των 467.741,94€ .
Την κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ κάτοικος Ναυπάκτου, οδός Μεσολογγίου, µε αριθµό 118, µε ΑΦΜ:
044689447, ∆ΟΥ Μεσολογγίου, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 51,70 %.»
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.4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένου, πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού µειοδότη, της
επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και µε Α/Α συστήµατος 88777 για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε
την αριθ.: 3986/06-03-2020 απόφαση µε Α∆Α:9402ΩΛΙ-KA4 και την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/346
Έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020 και συγκεκριµένα στο ίδιο ΚΑ:
63.7341.012 µε το ποσό των 467.741,94€ .
Την κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ κάτοικος Ναυπάκτου, οδός Μεσολογγίου, µε αριθµό 118, µε ΑΦΜ:
044689447, ∆ΟΥ Μεσολογγίου, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 51,70 %.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 272/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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