ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 134/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
webex), 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:
6605/11-5-2020 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
οχτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Τυπάλδος Νικόλαος
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Γληγόρης Παναγιώτης
(αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)
Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τσιρογιάννης Γεώργιος

6
7

8
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α συστήµατος 86610 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε προϋπολογισµό 1.892.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα
εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και
αφορά στην έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α
συστήµατος 86610 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε προϋπολογισµό
1.892.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.





Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α συστήµατος 86610 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε προϋπολογισµό 1.892.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
2.Την αριθµ. πρωτ. 3823/05-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: 61ΛΨΩΛΙ-ΓΒΡ
3. Την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/342
5.Την αριθ.: 352/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του
διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου και ορίσθηκε ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» , προϋπολογισµού 1.892.000,00 €.
6. Την Αριθ. Πρωτ.: 23460/20-11-2019 Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας µε Α∆Α:63ΙΕΩΛΙ-Υ∆Ω
7. Την νοµιµότητα των εγγυητικών Επιστολών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.
8. Το από 03-01-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου(ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο στις 25-02-2020), της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 53,31% και διαβιβάσθηκε στους συµµετέχοντες
στις 11-03-2020.
9. Την αριθ. 76/2020 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 11-03-2020.
10. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του αναδόχου.
11. Το από 15-05-2020 ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο πρακτικό
ε π ι τ ρ ο π ή ς διαγωνισµού έλεγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού µειοδότη το οποίο επισυνάπτουµε και έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Με ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 86610
προϋπολογισμού: 1. 892.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΑΡΘΡΟ 105 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα 1 2 -0 5 -2 0 2 0 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε
σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, π ο υ ο ρ ί σ τ η κ ε μ ε τ η ν
α ρ ι θ . 4 1 2 / 2 0 1 8 α π ό φ α σ η Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς με ΑΔΑ: Ψ74ΡΩΛΙ- ΙΑΤ
αποτελούμενη από τους κάτωθι Δημοτικούς υπαλλήλους:
1. Ευάγγελος Κώτσης, υπάλληλος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τακτικό
μέλος, Πρόεδρος
2. Θέκλη Βλάχου , υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος
3. Μπούρα Βασιλική, υπάλληλος του Δήμου Μεγανησίου, τακτικό μέλος
4. Γράψα Γεωργία υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος
5. Αθανίτης Αντώνης εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ τακτικό μέλος
6. Καλός Χαράλαμπος εκπρόσωπος ΠΕΔΙΝ τακτικό μέλος
7. Πάνου Αναστασία εκπρόσωπος ΤΕΕ τακτικό μέλος
προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ο οποίος είναι ο
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οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 53,31%, με
έδρα Λευκάδα οδός Καραβέλα & Γαζή ΑΡΙΘΜ. - με ΑΦΜ: 094272195, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.892.000,00€ χωρίς ΦΠΑ,
μετά την με αριθμ. πρωτ.: 5630/10-04-2020 έγγραφη πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης
μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 10-04-2020.
Έχοντας Υπόψη:
1. Ν. 3852/2010
2. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
3. Την αριθμ. 3823/05-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:61ΛΨΩΛΙ-ΓΒΡ
4. Την δέσμευση στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Α/342
5.Την Αριθ. Πρωτ.: 23460/20-11-2019 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ:63ΙΕΩΛΙ-ΥΔΩ
6. Την αριθ.: 352/2019 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 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.892.000,00 €
Χωρίς ΦΠΑ
7. Τους όρους διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 19PROC005884609
8. Το από 03-01-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, της επιτροπής Διαγωνισμού ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο 25-02-2020, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική
επιχείρηση με τη επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 53,31% και
διαβιβάσθηκε στους συμμετέχοντες στις 11-03-2020.
9.Την αριθ. 76/2020 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 11-03-2020.
Η Επιτροπή αφού παρέλαβε εμπρόθεσμα το φάκελο , στις 13-04-2020, των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
ανωτέρω προσωρινού μειοδότη μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 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 σε τρία αντίγραφα και διαβιβάζει το πρακτικό και το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη στην οικονομική Επιτροπή ,για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της
σύμβασης .

ΛΕΥΚΑΔΑ 14-05-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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, από 14-05-2020 υπογεγραμμένο, πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού μειοδότη, της
επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
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ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με Α/Α συστήματος 86610 για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με την αριθ.:
3823/05-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 61ΛΨΩΛΙ-ΓΒΡ και την δέσμευση στο οικείο
μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Α/342. Υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του
Δήμου έτους 2020 και συγκεκριμένα στο ίδιο ΚΑ: 63-7342.001 με το ποσό των 1.892.000,00 € .
Την κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία
επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. .κάτοικος Λευκάδας, Καραβέλα & Γαζή αριθμ. 0 με ΑΦΜ: 094272195,
ΔΟΥ Λευκάδας, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 53,31%».
Μετά από την 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, από 14-05-2020 υπογεγραµµένου, πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού µειοδότη, της
επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
και µε Α/Α συστήµατος 86610 για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την αριθ.: 3823/05-03-2020
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: 61ΛΨΩΛΙ-ΓΒΡ και την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/342. Υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020 και
συγκεκριµένα στο ίδιο ΚΑ: 63-7342.001 µε το ποσό των 1.892.000,00 € .
Την κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ∆/νση: Καραβέλα & Γαζή, αριθµ. 0, µε ΑΦΜ: 094272195, ∆ΟΥ Λευκάδας, η οποία
προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 53,31%».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 134/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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