ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 51ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:370/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 23 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 23614/19-11-2018 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. Σέρβος Κων/νος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για συµµόρφωση µε την αριθ. 1001/2018 απόφαση της
ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ. αριθ. 299/2018 απόφαση της Ο.Ε. για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΓ. ΜΗΝΑ»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος σχετικά µε συµµόρφωση µε την αριθ. 1001/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ.
αριθ. 299/2018 απόφαση της Ο.Ε. για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση
της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήµονες»
Με την υπ' αρ.440 /2017 του ∆ηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του
έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» προϋπολογισµού 129.999,95 ευρώ, µε τη διαδικασία του
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 141/2017 τεχνικής µελέτης
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Με την υπ' αρ. 211/2018 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού και στη συνέχεια εκδόθηκε από το
∆ήµαρχο η υπ' αριθµ. 14117/2018 µε Α∆ΑΜ 18PROC003409290 διακήρυξη διαγωνισµού, περίληψη της οποίας
δηµοσιεύτηκε νοµίµως.
Στο διενεργηθέντα ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε α/α 75233 συστήµατος 03 -08-2018 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 15:00 ορίστηκε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 07-08-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ..
Η επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το από 07-08-2018 πρακτικό σύµφωνα µε το οποίο έλαβαν µέρος έξι
(6) συµµετέχοντες σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα :
α/α
1

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

Ηµ/νία και ώρα υποβολής
προσφοράς

ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
01/08/2018 14:017:26

1

2
3
4
5
6

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
Γ.&Ι.ΒΛΑΧΟΣ
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΑΡ∆ΑΣ Β - ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η
Ο.Ε. "MSKAT CIVIL WORKS
Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ

01/08/2018 21:43:15
02/08/2018 22:27:04
02/08/2018 22:50:32
03/08/2018 11:21:47
03/08/2018 11:56:27

Η επιτροπή απέρριψε τους παρακάτω συµµετέχοντες :
1. Την εταιρεία µε την επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β - ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε. "MSKAT CIVIL WORKS.
2. Την εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
3. Την εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
4. Την εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
και ανακήρυξε προσωρινό µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε ποσοστό έκπτωσης
32,32%
Ο πίνακας µειοδοσίας όσων οικονοµικών φορέων οι προσφορές τους έγιναν δεκτές είναι οι:
Α/Α
Α/Α προσφοράς
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
2
84846
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
32,32%
4
85880
Γ.&Ι.ΒΛΑΧΟΣ
11,00%
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 299/2018 απόφασή της ενέκρινε το από 07-08-2018 Πρακτικό,
αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής-οικονοµικής προσφοράς της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
µε την οποία αναδείχτηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε ποσοστό
έκπτωσης 32,32%.
Με το αριθ.18713/19-09-2018 έγγραφό της η Αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε την απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς.
Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β - ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε.
"MSKAT CIVIL WORKS άσκησε, εµπρόθεσµα σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 361 του Ν 4412/2016,
προδικαστική προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που κοινοποιήθηκε στο
∆ήµο ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ την 01-10-2018 αιτούµενη ακύρωση της µε αριθµ. 299/2018 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής και να αποκλειστούν οι εταιρείες ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ
από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισµού. Καταθέτει και το αριθ. e-23665566095811300040 παράβολα
ποσού 600,00€.
Η Α.Ε.Π.Π. µε την αριθµ. 1001/2018, απόφασή της
δέχεται την προδικαστική προσφυγή
και ακυρώνει την µε αριθµ. 299/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κατά το µέρος που
έκανε αποδεκτές για το επόµενο διαγωνιστικό στάδιο τις τεχνικές προσφορές των εταιριών ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕ και Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ η οποία προδικαστική προσφυγή διαβιβάστηκε µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ .
Κατόπιν τούτου και σύµφωνα µε το άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/2018 στο οποίο ορίζεται ότι «Οι
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ».
Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουµε την από 01-10-2018 προσφυγή του οικονοµικού φορέα µε την
επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β - ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε. "MSKAT CIVIL WO RKS ενώπιον της ΑΕΠΠ.
• ................ Τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής προς ΑΕΠΠ.
• ................ Την αριθ.1001 /2018 απόφαση 7ου κλιµακίου της ΑΕΠΠ.
• ................ το από 07-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής - οικονοµικής
προσφοράς της επιτροπής διαγωνισµού.
Εισηγούµαστε
1. Για τη συµµόρφωση σύµφωνα µε την αριθ. 1001/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ
2. Για την ακύρωση της αριθ. 299/2018 απόφασης Ο.Ε.
3. Για την κατάρτιση νέου πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας του διαγωνισµού ως κατωτέρω:
Α/Α
1

Α/Α προσφοράς
86310

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ
ΜΑΡ∆ΑΣ Β - ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε.
41,69%
"MSKAT CIVIL WORKS
2
84846
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
32,32%
3
85880
Γ.&Ι.ΒΛΑΧΟΣ
11,00%
µε τον οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι ο προσφέρων µε την επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε. "MSKAT CIVIL WORKS µε ποσοστό έκπτωσης 41,69 %.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την αρ. 1001/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:

2

1. Τη συµµόρφωση σύµφωνα µε την αριθ. 1001/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ
2. Την ακύρωση της αριθ. 299/2018 απόφασης Ο.Ε.
3. Την κατάρτιση νέου πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας του διαγωνισµού ως κατωτέρω:
Α/Α
1

Α/Α προσφοράς
86310

2
3

84846
85880

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ
ΜΑΡ∆ΑΣ Β - ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε.
"MSKAT CIVIL WORKS
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Γ.&Ι.ΒΛΑΧΟΣ

41,69%
32,32%
11,00%

µε τον οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι ο προσφέρων µε την επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε. "MSKAT CIVIL WORKS µε ποσοστό έκπτωσης 41,69 %.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 370/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

