ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 55ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 386/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 27172/24-11-17 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 ∆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. Σέρβος Κων/νος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
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. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το
τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισµού του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ», Προϋπολογισµού
113.999,96 € .
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 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
2. Τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ»» προϋπολογισµού113.999,96€ (αριθ 205/2017
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής).
3. Το από 07-09-2017 πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης
είναι η εταιρεία µε την επωνυµία . Γ.&Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. µε ΑΦΜ 800318733 ∆ΟΥ Λευκάδας µε ποσοστό
έκπτωσης 7% ,το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ»
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)

1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 113.999,96 ΕΥΡΩ
Στη Λευκάδα και στα γραφεία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου, σήµερα την 07 του µηνός
Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 10:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι
υπογεγραµµένοι:
1.
Ελευθέριος Σίδερης
2.
Αγγελική Γεωργάκη
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 ∆ήµου 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 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Μ.Ε.Ε.Π.
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εγκεκριµένη µε την αριθµ.205 /2017 απόφαση ∆ιακήρυξη του
έργου και την αριθµ. Πρωτ 16056 /18-07-2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης η οποία δηµοσιεύτηκε:
1. Στο αριθµ. 11814/19-07-2017
φύλλο της εφηµερίδας ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
2. Στο αριθµ. 1446 /21-07-2017
φύλλο της εφηµερίδας ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
3. Στο αριθ.
358/ 21-07-2017
φύλλο της εφηµερίδας της ΚΥΒΕΡΝΙΣΕΩΣ
4. Στο αριθµ. 1391/21-07-2017
φύλλο της εφηµερίδας ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
5. Στο αριθµ 13432/19-07-2017
φύλλο της εφηµερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 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 ∆ήµου 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 ∆ιαγωνισµού, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
µειοδοσίας, προβαίνει στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4.1 της ∆ιακήρυξης (παραγρ. ε έως ζ) και
διαπιστώνει τα ακόλουθα:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 1 µε την επωνυµία Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε
∆ιαπιστώθηκε µεν ότι,
1) ενώ δεν έχει συµπληρώσει στο µέρος IV, της ενότητας Γ (σελίδα 19) που άφορα τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα – παράβαση του ορού του άρθρου 22∆, έχει προσκοµίσει αντίγραφο ΜΕΕΠ
σε ισχύ (Α2 τάξεως οικοδοµικά, Α2 τάξεως υδραυλικά, Α2 τάξεως ήλε/κα) και συµφώνα µε οδηγία 15
παρ.5Γ οδηγιών «µπορεί όσον άφορα τις πληροφορίες που απαιτούνται συµφώνα µε τα µέρη ΙΙΙ έως V
να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρµόδια
αρχή», και εποµένως αίρεται η παρατήρηση αυτή.
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ κατά πλειοψηφία διότι οι τάξεις πτυχίου είναι σύµφωνα µε το άρθρο 21 της
διακήρυξης το τρίτο µέλος της επιτροπής µειοψηφεί διότι παρόλο που στο άρθρο 21 της
διακήρυξης αναφέρεται ορθά οι απαιτούµενες τάξεις πτυχίων που πρέπει να καλύπτουν οι
οικονοµικοί φορείς (Α1 τάξη και άνω οικοδοµικών, Α1 τάξη και άνω έργα υδραυλικών και Α1
και άνω τάξης έργων Η/Μ), ανακόλουθα - εσφαλµένα στην παράγραφο 22∆ της διακήρυξης
ης
αναφέρεται απαιτουµένη τεχνική ικανότητα µε 1 τάξεως και άνω έργων οδοποιίας, για ΜΕΕΠ
ης
1 τάξης και άνω έργων υδραυλικών και για ΜΕΕΠ Α2 και άνω έργων Η/Μ. εποµένως και
επειδή συµφώνα µε το ΜΕΕΠ που προσκοµίστηκε δεν πληρεί τις αναφερόµενες τάξεις τεχνικής
ικανότητας γνωµοδοτεί πως αυτό αποτελεί παράβαση του ορού 22.∆ της διακήρυξης.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 2 µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ ∆ΙΟΤΙ
1) έχει συµπληρώσει στο µέρος ΙV, την παράγραφο 6 της ενότητας Β που άφορα τις οικονοµικές
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις,(όριο ανεκτέλεστου) πως καλύπτεται από το πτυχίο ΜΕΕΠ και από την
ενηµερότητα πτυχίου και έχει προσκοµίσει έγγραφο ενηµερότητας πτυχίου σε ισχύ. Όµως µε αυτά δεν
δεσµεύεται σε περίπτωση ψεύδους δήλωσης υπέρβασης ορίου ανεκτέλεστου και επί πλέον δεν είναι το
απαιτούµενο στοιχειό της διακήρυξης, δηλαδή να καλύπτει την απαίτηση της παρ.4 του άρθρου 20 ΤΟΥ
Ν.3669/08. Η ενηµερότητα πτυχίου αναφέρεται στην παρ.5 του άρθρου 20 ΤΟΥ Ν.3669/08.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 3 µε την επωνυµία ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΜΕΝ ΟΤΙ,
1) ενώ δεν έχει συµπληρώσει στο µέρος IV, της ενότητας Γ (σελίδα 19) που άφορα τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα – παράβαση του ορού του άρθρου 22∆, έχει προσκοµίσει αντίγραφο ΜΕΕΠ
ης
ης
ης
(2 τάξεως οικοδοµικών, 1 τάξεως υδραυλικά, 1 τάξης Ηλε/κα) και συµφώνα µε οδηγία 15 παρ.5Γ
οδηγιών «µπορεί όσον άφορα τις πληροφορίες που απαιτούνται συµφώνα µε τα µέρη ΙΙΙ έως V να
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή»,
και εποµένως αίρεται η παρατήρηση αυτή.
∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ ∆ΙΟΤΙ
δεν έχει συµπληρώσει στο µέρος ΙV, την παράγραφο 6 (σελίδα 17) της ενότητας Β που άφορα τις
οικονοµικές χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, παράβαση του ορού του άρθρου 22Γ της διακήρυξης (όριο
ανεκτέλεστου). Αντί αυτού έχει προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση που δεν είναι το απαιτούµενο στοιχειό της
διακήρυξης, δηλαδή να καλύπτει την απαίτηση της παρ.4 του άρθρου 20 ΤΟΥ Ν.3669/08.
Όλες οι οικονοµικές προσφορές που γίνονται δεκτές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά
µειοδοσίας.

Λευκάδα : 07-09-2017
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
Ελευθέριος Σίδερης

Αγγελική Γεωργάκη
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Κωνσταντίνος Μουρούτογλου

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 113.999,96€
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αφού ολοκλήρωσε τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4.1 της
∆ιακήρυξης (παραγρ. ε έως ζ) για τους συµµετέχοντες όπως αυτοί φαίνονται στο κατωτέρω πίνακά κατά σειρά
µειοδοσίας
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Γ.&Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
7%
2
3
4
5
6
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κάνει έλεγχο των οικονοµικών προσφορών, έλεγχο οµαλότητας και
αποφαίνεται ότι µειοδότης είναι : Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία
Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. µε
ποσοστό έκπτωσης 7 %
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 07 - 09 - 2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» προϋπολογισµού. 113.999,96€ για την ανάδειξη
προσωρινού µειοδότη και µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση
µε την επωνυµία Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. µε ΑΦΜ 800318733 ∆ΟΥ Λευκάδας και ποσοστό έκπτωσης 7,00%.
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 07 - 09 - 2017
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» προϋπολογισµού.
113.999,96€ για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη, µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι
η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. µε ΑΦΜ 800318733 ∆ΟΥ Λευκάδας και
ποσοστό έκπτωσης 7,00%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 386/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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