ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 226/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µήνα Αυγούστου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15756/2-8-2019 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
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Σέρβος Κων/νος
2
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Καββαδάς Θωµάς
4 Καρφάκη Μαριάννα
4
5 Χαλικιάς Ευάγγελος
5
6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του από 24-07-2019 Πρακτικού Επιτροπής
∆ιενέργειας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωλογική µελέτη Σχεδίου Πόλεως
Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισµού 11.000,00€ µε το ΦΠΑ σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής
∆ιακήρυξης.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/µενος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018),
• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-08-2016), περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες
• Για την εκπόνηση της ως άνω µελέτης έχει προβλεφθεί στο προϋπολογισµό του έτους 2019 στο Κ.Α.
30-7413.069 πίστωση 11.000,00€.
• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11059/04-06-2019 (Α∆ΑΜ:19REQ005063652/05-06-2019, Α∆Α: 665ΩΛΙ-Ζ3Ξ)
Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας.
• Τις διατάξεις του Ν.3937/2011, του Ν.4258/2014 και της Υπουργ. Απόφασης 27656/2017
«Προϋποθέσεις και προδιαγραφές επανέγκρισης πολεοδοµικών ρυθµίσεων που εγκρίθηκαν µε
διοικητικές πράξεις από αναρµόδια όργανα».
• Την υπ’ αριθ. 187/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης των όρων διακήρυξης και τον
καθορισµό ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της µελέτης µε
τίτλο: «Γεωλογική µελέτη Σχεδίου πόλεως Λυγιάς – Καρυωτών» προϋπολογισµού 11.000€ µε το
Φ.Π.Α..
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Με την παρούσα εισήγηση, σας διαβιβάζουµε το από 24-07-2019 πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές (άρθρου 117 Ν.4412/2016) στα πλαίσια ανάθεσης της
µελέτης µε τίτλο: «Γεωλογική µελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισµού 11.000,00€ µε
το ΦΠΑ, και σας παρακαλούµε για τον έλεγχο αυτού, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και την έγκρισή του.
Η ανωτέρω µελέτη εντάσσεται στην εκπόνηση όλων των προαπαιτούµενων, ώστε να επανεγκριθεί το Σχέδιο
Πόλης της Λυγιάς – Καρυωτών, το οποίο είχε εγκριθεί το 1993 και καταργήθηκε το 2001, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3937/2011 (επισπεύδουσα διαδικασία).
Η εκπόνηση της µελέτης θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.
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:
Εγκρίνει το από 24-07-2019 πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε
σφραγισµένες προσφορές (άρθρου 117 Ν.4412/2016) στα πλαίσια ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο: «Γεωλογική
µελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισµού 11.000,00€ µε το ΦΠΑ. το οποίο έχει ως
ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - Υ∆ΟΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
(ΑΡΘΡΟ 117 Ν. 4412/16)
Η εκτέλεση του ∆ιαγωνισµού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’147/8-8-2016)
και ειδικότερα του άρθρου 117, αναλογικά από τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, από το Ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) και το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010).
Στην Λευκάδα και στην ∆/νση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου, σήµερα 2 4 - 0 7 - 2 0 1 9 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση
µελέτης «Γεωλογική µελέτη σχεδίου πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών», Προϋπολογισµού 11.000,00€
(περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), αποτελούµενη από τους κάτωθι ∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1. Αριστείδης Κονιδάρης
Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγγελική Γεωργάκη
Μέλος της Επιτροπής
3. Πανταζής Κηρολίβανος
Μέλος της Επιτροπής
η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 95/2019 απόφαση της Ο.Ε. και την αριθ. πρωτ.οικ.14968/Φ.5.31/2019
απόφαση της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου.
Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο του ∆ήµου τους σφραγισµένους φακέλους των ακόλουθων
οικονοµικών φορέων.
1. ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΓΕΩΛΟΓΟΥ – ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ, (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.∆.Λ.:14740/19-07-2019).
2. ΒΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΕΩΛΟΓΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ, (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.∆.Λ.:14871/22-07-2019).
3.

ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – δ.τ. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» - ∆.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
(ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.∆.Λ.:14889/22-07-2019).

4.

ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, δ.τ. ΥΕΤΟΣ Α.Ε., (ΑΡΙΘ.
ΠΡΩΤ.:14890/22-07-2019).

5. ΑΝΕΣΤΗ Σ. ΑΒΡΑΜΙ∆Η Α.Μ.8226, ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 21Γ – 20Γ, (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:14928/23-07-2019).
Με το πέρας της διαδικασίας ο πρόεδρος της επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι στο Πρωτόκολλο δεν έχει κατατεθεί
άλλη προσφορά ξεκίνησε την προβλεπόµενη από τη διακήρυξη διαδικασία .
Η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους οι οποίοι περιείχαν σφραγισµένους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής
και της οικονοµικής προσφοράς και στη συνέχεια άνοιξε τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής, έλεγξε
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το περιεχόµενο δικαιολογητικών συµµετοχής και από τον έλεγχο προέκυψε ότι και οι πέντε προσφέροντες
πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20:
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΓΓΥΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΩ ΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
Ν
ΣΥΜΜ
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΧΗ
Α/Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΥ
Σ
ΦΟΡΕΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & Α.∆.Τ.
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΤΗΝ
(Α’ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
3ΕΤΙΑ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Ι∆ΙΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20,
ΟΚ
∆.Α.
1
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΑΞΗ Α’
ΒΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ι∆ΙΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20,
ΟΚ
∆.Α.
2
ΤΑΞΗ Γ’
∆.ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ &
ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20,
ΟΚ
∆.Α.
3
ΣΙΑ Ε.Ε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΞΗ Β’
ΥΕΤΟΣ Α.Ε.
ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20,
ΟΚ
∆.Α.
4
ΤΑΞΗ Γ’
ΑΝΕΣΤΗΣ Σ.
Ι∆ΙΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20,
ΟΚ
∆.Α.
5
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ
ΤΑΞΗ Γ’
Οι συµµετέχοντες 1,2 και 4 δεν γίνονται δεκτοί για τους ακόλουθους λόγους:
I. Ο συµµετέχων ΑΡΙΘ.1 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ δεν έχει συµπληρώσει το κείµενο στο µέρος 6 της ΤΕΥ∆.
II. Ο συµµετέχων ΑΡΙΘ.2 ΒΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: (α) Έχει συµπληρώσει λανθασµένα το µέρος 6 της ΤΕΥ∆
(λάθος όνοµα φορέα) και (β) ∆εν έχει µονογράψει τις σελίδες της ΤΕΥ∆.
III. Ο συµµετέχων ΑΡΙΘ.4 ΥΕΤΟΣ Α.Ε. δεν έχει µονογράψει τις σελίδες της ΤΕΥ∆.
Οι συµµετέχοντες 3 και 5 γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης της δηµοπρασίας.
Η επιτροπή διαγωνισµού θα καλέσει τους προσφέροντες για το άνοιγµα των οικονοµικών.
ΛΕΥΚΑ∆Α, 24-07-2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αριστείδης Κονιδάρης
2. Αγγελική Γεωργάκη
3. Πανταζής Κηρολίβανος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 226/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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