ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 241/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 29 του µήνα Αυγούστου του έτους
2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 17123/23-8-2019 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
2 Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Γιαννιώτης Οδυσσέας
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Περδικάρης Αθανάσιος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5
6 Σέρβος Κων/νος
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα 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 2 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισµού του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προϋπολογισµού 49.998,24 € .
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. 280/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου
3. Την Αριθ. 253/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και
ορίσθηκε η ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης του διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προϋπολογισµού 49.998,24 €.
4. Το από 12-8-2019 πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε
την επωνυµία ΠΑΝΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤ. µε ποσοστό έκπτωσης (σαράντα πέντε) 45,00 %, το οποίο
επισυνάπτουµε και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(εξέτασης των διευκρινήσεων οικονοµικού φορέα)
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ΑΡΘΡΟ 117 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 µε το
σύστηµα Προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν 4412/2016).
Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ».
Στη Λευκάδα σήµερα, ∆ευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε µε την 9/2018 (Α∆Α: ΩΦΕΖΩΛΙ-Ρ9Ε)
απόφαση Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδος, προκειµένου να εξετάσει τις διευκρινήσεις που έστειλαν οι οικονοµικοί
φορείς µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , Βούλγαρη Αναστασία και Τζούρος Παναγιώτης του Στ. µετά
την αριθ. 200/2019 (Α∆Α:Ω09ΦΩΛΙ-68Ρ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία διαβιβάστηκε µε το αριθµ.
πρωτ. 14745/10-07-2019 έγγραφο της ∆.Τ.Υ. στους οικονοµικούς φορείς, συνοπτικού διαγωνισµού του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ», µε προϋπολογισµό 49.998,24.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Θωµάς Γεωργάκης, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2 Θωµάς Βουκελάτος , υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, αναπληρωµατικό µέλος
3 Σίδερης Ελευθέριος, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
Έχοντας υπόψην;
1. Την αριθ. 366/2018 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε το από 02-10-2018 Πρακτικό, αποσφράγισης
δικαιολογητικών συµµετοχής-οικονοµικής προσφοράς της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε την οποία
αναδείχτηκε προσωρινός µειοδότης ο οικονοµικός φορέας την επωνυµία ΠΑΝΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ µε ποσοστό
έκπτωσης 45,00%.
2. Το αριθ. 23714/20-11-2018 έγγραφο µε το οποίο η Αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε την απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς.
3. Την από 20-11-2018,εµπρόθεσµη (του Ν 4412/2016), ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε την
επωνυµία " ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σύµφωνα µε την οποία ζητάει :
α) να απορριφθούν οι Οικονοµικοί Φορείς "ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤ." και "ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ" για την µη συµπλήρωση της ΤΕΥ∆ στο µέρος ΙV Ενότητα Γ περιπτώσεις 3 και 7 καθώς και της
επόµενης ενότητας ∆
β)Να γίνει δεκτή η προσφορά της στην περαιτέρω διαδικασία και
γ)Να ανακηρυχτεί ως έχουσα την µόνη ορθή προσφορά προσωρινός µειοδότης
4. Την µε την αριθµ. 200/2019 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κάνει δεκτή εν µέρη την
ένσταση της ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε., ακυρώνει την αριθµ. 366/2018 απόφαση Οικονοµικής επιτροπής του
∆ήµου και αποφασίζει
α) να προσκληθούν οι Οικονοµικοί Φορείς "ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤ." και "ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ", σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/16 στο νόµιµο χρονικό διάστηµα ώστε να δώσουν
διευκρινήσεις σχετικά µε την µη συµπλήρωση του µέρους ΙV της ΤΕΥ∆ Ενότητα Γ περιπτώσεις 3 και 7 καθώς και
της επόµενης ενότητας ∆ .
β)Να προσκληθεί ο Οικονοµικός Φορέας "ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε" σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/16
στο νόµιµο χρονικό διάστηµα ώστε να δώσει διευκρινήσεις σχετικά µε την συµπλήρωση του µέρους ΙΙ ενότητα Α
περίπτωση δ της ΤΕΥ∆ και
γ)Να επιστραφεί το παράβολο ποσού 600€.
5. Τις µε αριθµ. πρωτ. 14809/22-07-2019 - 15253/26-07-2019 διευκρινήσεις των οικονοµικών φορέων µε την
επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και "ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤ." που στάλθηκαν εµπρόθεσµα µετά
την µε αριθµ. πρωτ. 14745/19-07-2019 έγγραφη πρόσκλησή της αναθέτουσας αρχής.
6. Τις αριθµ. 14745/19-07-2019 και 15646/01-08-2019 έγγραφες προσκλήσεις της αναθέτουσας αρχής στον
οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία "ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ", να δώσει διευκρινήσεις σύµφωνα
µε την αριθµ. 200/2019 απόφαση Ο.Ε. στις οποίες δεν ανταποκρίθηκε.
Η επιτροπή ύστερα από την εξέταση των απόψεων των οικονοµικών φορέων µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤ που έδωσαν διευκρινήσεις αποφασίζει και κάνει
αποδεκτή τη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων µε την επωνυµία "ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε" και "ΤΖΟΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤ."
και δεν κάνει δεκτή την εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία "ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ", η οποία δεν έδωσε διευκρινήσεις και κατόπιν αυτού ο πίνακας µειοδοσίας
συντάσσεται ως ακολούθως:
1
2

ΠΑΝΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ του ΣΤ.
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

45,00%
2,00%

µε τον οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι ο προσφέρων µε την επωνυµία ΠΑΝΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ
του ΣΤ. µε ποσοστό έκπτωσης 45,00%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως
παρακάτω, διαβιβάζεται δε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Προϊσταµένη Αρχή.
12-08-2019
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
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1. Γεωργάκης Θωµάς
2. Βουκελάτος Θωµάς
3. Σίδερης Ελευθέριος
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 60.000,00€ χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα
από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 12-08-2019 πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισµού
του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ» προϋπολογισµού 49.998,24 € για την ανάδειξη προσωρινού
µειοδότη, µε το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΠΑΝΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΤ. µε ποσοστό έκπτωσης (σαράντα πέντε τοις εκατό) 45,00 %.»
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 12-08-2019 πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισµού του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ» προϋπολογισµού 49.998,24 € για την ανάδειξη προσωρινού
µειοδότη, µε το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΠΑΝΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΤ. µε ποσοστό έκπτωσης (σαράντα πέντε τοις εκατό) 45,00 %.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 241/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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