ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 58ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:421/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 26414/21-12-2018 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. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Σέρβος Κων/νος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Θερµός Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θερµός Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜ Α 2 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια
του ανοιχτού
ηλεκτρονικού
διαγωνισµού µε α/α συστήµατος
75233 του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ», προϋπολογισµού 129.999,95€.
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 την έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια
του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού µε α/α συστήµατος 75233 του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ»,
προϋπολογισµού 129.999,95€.

Στη συνέχεια 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 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών».
2. Την αριθ. 9/2018 απόφαση Ο.Ε. ορισµού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
3. Την αριθ. 14117/11-07-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας µε Α∆Α: 6ΘΖΚΩΛΙ-Ε23
4. Την αριθ 299 /2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α:6ΤΩΛΩΛΙ-ΙΛΞ µε την οποία εγκρίθηκε το
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ», και
κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στις 21-09-2018.
5.Το αριθ. 24558/28-11-2018 έγγραφό µας µε το οποίο ζητήσαµε δικαιολογητικά κατακύρωση από την
εταιρεία ΜΑΡ∆ΑΣ Β - ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" προσωρινή
µειοδότρια εταιρεία του έργου .
6.την αριθ 370/2018 απόφαση Ο.Ε. για συµµόρφωση σύµφωνα µε την αριθ. 1001/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ,
που αφορά στην υπ. αριθ. 299/2018 απόφαση της Ο.Ε.
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7. Το από 20-12-2018, υπογεγραµµένο ηλεκτρονικά από την επιτροπή διαγωνισµού, επισυναπτόµενο
πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός
µειοδότης είναι η εταιρεία ΜΑΡ∆ΑΣ Β - ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" µε
ΑΦΜ:998297961 ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, οδός Κηφισίας αριθ.95 - Αθήνα, µε ποσοστό έκπτωσης 41,69 %(όπως έγινε
δεκτή από την επιτροπή διαγωνισµού) για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» µε α/α
συστήµατος 75233, το οποίο 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
«ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» Με ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 75233
προϋπολογισμού 129.999,95 € με το ΦΠΑ
ΑΡΘΡΟ 105 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016
Έχοντας υπόψη:
1. Το 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 αριθ. 09/2018 απόφαση Ο.Ε. ορισµού επιτροπής διαγωνισµού µε Α∆Α: ΩΦΕΖΩΛΙ-Ρ9Ε
4.Την Αριθ. Πρωτ.: 14117/11-07-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας µε Α∆Α: 6ΘΖΚΩΛΙ-Ε23
5. Την αριθ.211 /2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» προϋπολογισµού 129.999,95 € µε το ΦΠΑ.
6. τους όρους διακήρυξης µε Α∆ΑΜ: 18PROC003409290 2018-07-11
7. Το από 06-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ » µε το οποίο
αποφαίνεται ότι ο προσφέρον µε τη επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προσέφερε ποσοστό έκπτωσης
32,32%και διαβιβάσθηκε στους συµµετέχοντες στις 21-09-2018.
8. Την αριθ.299 /2018 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε Α∆Α:6ΝΝΛΩΛΙ-ΠΘΙ µε την οποία εγκρίνεται το
από 06-08-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ»
και προσωρινός µειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε τη επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 32,32%. που διαβιβάστηκε στους συµµετέχοντες στις 21 - 09 - 2018
9. Την από 01-10-2018 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας µε την επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β.- ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ
Ν.,- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS"
10. Την αριθ. 370/2018 απόφαση Ο.Ε. για συµµόρφωση σύµφωνα µε την αριθ. 1001/2018 απόφαση της
ΑΕΠΠ, µε την οποία αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης για το ανωτέρω έργο, είναι ο προσφέρων µε την
επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β - ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS"µε ποσοστό
έκπτωσης 41,69%.
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 2 0 - 1 2 - 2 0 1 8 και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε
συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, π ο υ ο ρ ί σ τ η κ ε µ ε τ η ν α ρ ι θ . 9 / 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 αποτελούµενη από τους κάτωθι ∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1.

Θωµάς Γεωργάκης
2. Θωµάς Βουκελάτος
3. Ελευθέριος Σίδερης

Πρόεδρος της Επιτροπής
Αναπληρωµατικό Μέλος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής

προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη του έργου «ΕΡΓΑ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» προϋπολογισµού 129.999,95 € µε ΦΠΑ µετά την έγγραφη µε αριθ. πρωτ.
24558/28-11-2018 πρόσκληση προσκόµισης δικαιολογητικών κατακύρωσης .
Η Επιτροπή αφού παρέλαβε εµπρόθεσµα το φάκελο, στις 17-12-2018, των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη µε αριθ. πρωτ. 25964/17-12-2018, όπως επίσης και ηλεκτρονικά µέσω
συστήµατος ,ο οποίος είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β.- ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν.,ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" µε ποσοστό έκπτωσης 41,69 %, διεύθυνση Κηφισίας 95
Αθήνα µε ΑΦΜ:998297961 ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, 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
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κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της
σύµβασης .

ΛΕΥΚΑΔΑ 20-12-2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΗΓΟΥΜ ΑΣΤΕ
Την έγκριση του πρακτικού
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου στα πλαίσια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» προϋπολογισµού 129.999,95€ µε α/α συστήµατος 75233 που είναι
ενταγµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2018 και συγκεκριµένα στο ΚΑ: 30/7326.004
και κατακύρωση του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β.ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν.,- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL W ORKS" µε διεύθυνση Κηφισίας 95,
Αθήνα µε ΑΦΜ:998297961, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού και 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.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» προϋπολογισµού
129.999,95€ µε α/α συστήµατος 75233 που είναι ενταγµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2018 και
συγκεκριµένα στο ΚΑ: 30/7326.004 και κατακύρωση του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση µε την
επωνυµία ΜΑΡ∆ΑΣ Β.- ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν.,- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" µε διεύθυνση
Κηφισίας 95, Αθήνα µε ΑΦΜ:998297961, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού και ποσοστό έκπτωσης 41,69%.»
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 360 του Ν.
4412/16.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 421/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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