ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 51ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 340/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 31 του μήνα Οκτωβρίου του έτους
2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 24554/27-10-17 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 Διοίκησης-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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
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 Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 10 της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 80.000,00 € .
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, 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 264 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
2. Τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου» προϋπολογισμού
80.000,00€ (αριθ 179/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
3. Το από 17 -08-2017 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με το οποίο
αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ.ΑΤΕ με ποσοστό
έκπτωσης 29 % , το οποίο έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών προσφοράς στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθρο 95 του Ν4412/16)
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 80.000,00 ΕΥΡΩ
Στη Λευκάδα και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, σήμερα την 17 του μηνός
Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι
υπογεγραμμένοι:
1.
Θωμάς Γεωργάκης
2.
Θωμάς Βουκελάτος
3.
Κωνσταντίνος Μουρούτογλου
που αποτελούν επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016/04 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Μειοδοτικό σύστημα
ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 3/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, με το σύστημα των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών προσφοράς στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας
(άρθρο 95 του Ν4412/16) για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

ΝΤΖΟΪΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1

2
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εγκεκριμένη με την αριθμ.180/2017 απόφαση Διακήρυξη του έργου
και την αριθμ. Πρωτ 14443 /30-06-2017 Περίληψη Διακήρυξης η οποία δημοσιεύτηκε:
1. Στο αριθμ. 11803/04-07-2017
φύλλο της εφημερίδας ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
2. Στο αριθμ.1444 /07-07-2017
φύλλο της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3. Στο αριθ. 338 / 07-07-2017
φύλλο της εφημερίδας της ΚΥΒΕΡΝΙΣΕΩΣ
4. Στο αριθμ. 1389/07-07-2017
φύλλο της εφημερίδας ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
5. Στο αριθμ 13421/04-07-2017
φύλλο της εφημερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λευκάδας, κηρύσσει την έναρξη του διαγωνισμού σε
δημόσια συνεδρίαση και δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται και παραδίδουν στην Επιτροπή φάκελο προσφορά που περιέχει κλειστό
φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη και σφραγισμένο φάκελο με την
οικονομική προσφορά .
Η Επιτροπή αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους κατά σειρά προσέλευσης των ενδιαφερομένων και κατά
σειρά πρωτοκόλλησης όσων προσφορών κατατέθηκαν μέχρι τις 10:00 π.μ. στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του
Δήμου Λευκάδας και καταγράφει κατ’ αρχήν το όνομα της Εργοληπτικής επιχείρησης ή Κοινοπραξίας και τα
στοιχεία του προσώπου που καταθέτει την προσφορά καθώς και τα στοιχεία του Μ.Ε.ΕΠ., όπως φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προχωράει στο άνοιγμα των φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (χωρίς
ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους) και αφού μονογράφει όλα τα έγγραφα και ελέγχει
τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. καταχωρεί όλα τα στοιχεία συμπληρώνοντας τον ανωτέρω πίνακα. Τέλος
αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από την Επιτροπή, ανακοινώνονται τα επί μέρους
στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχωρούνται στον ανωτέρω πίνακα το ποσό προσφοράς και η
μέση έκπτωση.
Ακολούθως γίνεται ο λογιστικός έλεγχος των προσφορών και οι αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις και
καταχωρούνται σε ειδικό πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του παρόντος Πρακτικού.
Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας, προβαίνει στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4.1 της Διακήρυξης (παραγρ. ε έως ζ) και
διαπιστώνει τα ακόλουθα:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 1 με την επωνυμία ΝΤΖΟΪΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
δεν γίνεται δεκτός διότι
1) δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος ΙV, την παράγραφο 6 (σελίδα 17) της ενότητας Β που άφορα τις
οικονομικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, παράβαση του ορού της παρ. (Β) του άρθρου 22Γ της
διακήρυξης (όριο ανεκτέλεστου).
2) δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχειά εξουσιοδότησης στο μέρος VI της ΤΕΥΔ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 2 με την επωνυμία ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
δεν γίνεται δεκτός διότι
1) δεν συνοδεύεται από αίτηση – παράβαση του ορού της παρ.3.2 του άρθρου 3 της διακήρυξης.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 3 με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΗΤΗ
δεν γίνεται δεκτός διότι
1) δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος VI, την παράγραφο 6 (σελίδα 17) της ενότητας Β που άφορα τις
οικονομικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, παράβαση του ορού της παρ. (Β) του άρθρου 22Γ της
διακήρυξης (όριο ανεκτέλεστου).
2) δεν έχει συμπληρώσει την ημερομηνία υπογραφής στο μέρος VI του ΤΕΥΔ.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 4 με την επωνυμία ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ.ΑΤΕ

3

γίνεται δεκτός με την προϋπόθεση ότι
1) αφού δεν έχει μονογράψει κάθε φύλλο στο ΤΕΥΔ, το οποίο απαιτείται από την παρ.3.6, του άρθρου 3
της διακήρυξης να γίνει πρόσκληση του από την υπηρεσία για συμπλήρωση τους κατά τις διατάξεις του
άρθρου 102 του ν.4412/16.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 5 με την επωνυμία ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
δεν γίνεται δεκτός διότι
1) δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος ΙV, την παράγραφο 6 (σελίδα 17) της ενότητας Β που άφορα τις
οικονομικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, παράβαση του ορού της παρ. (β) του άρθρου 22γ της
διακήρυξης (όριο ανεκτέλεστου).
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 6 με την επωνυμία ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
δεν γίνεται δεκτός διότι
1) δεν έχει υπογράψει την αίτηση που προσκόμισε με τον φάκελο της προσφοράς.
2) δεν έχει συμπληρώσει στην ενότητα Α του μέρους ΙΙ αν ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
σε επίσημο κατάλογο/μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων [ούτε συμπληρώνει στην ενότητα
αυτή τα Α), Β), Γ) Δ)] και από την άλλη προσκομίζει στον φάκελο αντίγραφο ΜΕΕΠ συνεπώς έγινε
μη ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ.
3) δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος ΙV, την παράγραφο 6 (σελίδα 18) της ενότητας Β που άφορα τις
οικονομικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, παράβαση του ορού της παρ. (Β) του άρθρου 22Γ της
διακήρυξης (όριο ανεκτέλεστου).
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 7 με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΤΗΣ
δεν γίνεται δεκτός διότι
1) δεν εχει μονογράψει κάθε φύλλο στο ΤΕΥΔ, το οποίο απαιτείται από την παρ.3.6, του άρθρου 3 της
διακήρυξης.
2) δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος ΙV, την παράγραφο 6 (σελίδα 17) της ενότητας Β που άφορα τις
οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, παράβαση του ορού της παρ. (Β) του άρθρου 22Γ της
διακήρυξης (όριο ανεκτέλεστου).
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 8 με την επωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΗΚΟΣ
δεν γίνεται δεκτός διότι
1) δεν έχει μονογράψει κάθε φύλλο στο ΤΕΥΔ, το οποίο απαιτείται από την παρ.3.6, του άρθρου 3 της
διακήρυξης.
2) δεν έχει συμπληρώσει πλήρως το μέρος VI, και συγκεκριμένα δεν αναφέρονται τα μέρη/ενότητες/σημεία
που δίνει εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση στον δήμο Λευκάδας για πρόσβαση σε δικαιολογητικά.
3) δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος ΙV, την παράγραφο 6 (σελίδα 17) της ενότητας Β που άφορα τις
οικονομικές η χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, παράβαση του ορού της παρ. (Β) του άρθρου 22Γ της
διακήρυξης (όριο ανεκτέλεστου).
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 9 με την επωνυμία ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ..
δεν γίνεται δεκτός διότι
1) δεν έχει συμπληρώσει την παράγραφο Ε) στην ενότητα Α του μέρους IΙ (σελίδα 3). και ενώ
συμπληρώνει στην ενότητα Α του μέρους ΙΙ ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/μητρώο
εγκεκριμένων φορέων, στο μέρος IV αναφέρει τον αριθμό και την τάξη του ΜΕΕΠ συνεπώς έγινε μη
ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ.
2) δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος ΙV, την παράγραφο 6 (σελίδα 20) της ενότητας Β που άφορα τις
οικονομικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, παράβαση του ορού της παρ. (Β) του άρθρου 22Γ της
διακήρυξης (όριο ανεκτέλεστου).
3) η εγγυητική που έχει προσκομίσει έχει διάστημα ισχύος μικρότερο από το απαιτούμενο στο άρθρο 15
της διακήρυξης.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 10 με την επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
δεν γίνεται δεκτή
1. Δεν έχει συμπληρώσει στο μέρος iv, την παράγραφο 6 της ενότητας B που άφορα τις οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,(όριο ανεκτέλεστου) και επομένως δεν δεσμεύεται σε περίπτωση ψευδούς
δήλωσης, αντί αυτού έχει προσκομίσει έγγραφο ενημερότητας πτυχίου σε ισχύ που επί πλέον δεν είναι το
απαιτούμενο στοιχείο της διακήρυξης ( σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.3669/08).
Όλες οι υπόλοιπες οικονομικές προσφορές γίνονται δεκτές και καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατά
σειρά μειοδοσίας.

Λευκάδα 17-08-2017
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
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ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 80.000,00€
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού ολοκλήρωσε τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4.1 της
Διακήρυξης (παραγρ. ε έως ζ) για τους συμμετέχοντες όπως αυτοί φαίνονται στο κατωτέρω πίνακά κατά σειρά
μειοδοσίας

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1
ΒΛΑΧΑΣ Π. Σ. - ΑΤΕ
29%
2
Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
7%
3
7
8
9
10
12
Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει έλεγχο των οικονομικών προσφορών, έλεγχο ομαλότητας και
αποφαίνεται ότι μειοδότης είναι : Η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΒΛΑΧΑΣ Π. Σ. - ΑΤΕ με ποσοστό
έκπτωσης 29 %
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής τοιχοκολλεί το παρόν πρακτικό, το οποίο διατίθεται για ενημέρωση των
διαγωνιζομένων, για υποβολή τυχόν ενστάσεων εντός πέντε (5) ημερών από την ανωτέρω ανακοίνωση προς
την Προϊσταμένη Αρχή.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 17 - 08 - 2017
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού. 80.000,00€ για την ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη και με το οποίο
αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΒΛΑΧΑΣ Π. Σ. - ΑΤΕ και ποσοστό
έκπτωσης 29,00 %.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του από 17 - 08 - 2017
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού. 80.000,00€ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με το οποίο αποφαίνεται
ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΒΛΑΧΑΣ Π. Σ. - ΑΤΕ και ποσοστό έκπτωσης
29,00 %.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 340/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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