ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 345/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
15322/4-9-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.

ο

ΘΕΜΑ 18 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση
πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α συστήµατος 88769 του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης
οικισµών Σπαρτοχωρίου – Κατωµερίου ∆ήµου Μεγανησίου», προϋπολογισµού 1.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών»,
2. Το υπ' αριθ. εσωτερικό πρωτόκολλο 2156/15-11-2019 µε Α∆ΑΜ -198REQ005857520 τεκµηριωµένο αίτηµα του
∆ηµάρχου για διενέργεια ∆ηµοπρασίας για ανάθεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισµών
Σπαρτοχωρίου – Κατωµερίου ∆ήµου Μεγανησίου»,
3. Την αριθ. 3988/05-03-2020 απόφαση ∆ηµάρχου ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α:ΩΝ∆ΛΩΛΙ-ΠΜΒ που
καταχωρήθηκε µε α/α: Α/347 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων, από πιστώσεις «ΕΣΠΑ» µε Κωδικό ΟΠΣ5028098, σε
βάρος του ΚΑ:63-7341.013 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2020.,
4.Την εγκεκριµένη Μελέτη του παραπάνω έργου,
5. Την αριθ.8/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου ,
6.Την αριθµ 104/2020 απόφαση Ο.Ε µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και καθορίσθηκε ηµεροµηνία
δηµοπράτηση του έργου,
7. Την νοµιµότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και
8. Το από 16-06-2020 πρακτικό της ε π ι τ ρ ο π ή ς ηλεκτρονικού διαγωνισµού έργου «Εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης οικισµών Σπαρτοχωρίου – Κατωµερίου ∆ήµου Μεγανησίου» και µε Α/Α συστήµατος 88769 για την
ανάδειξη προσωρινού µειοδότη
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9. Την αριθµ.223/2020 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε το από 16-06-2020 πρακτικό της ε π ι τ ρ ο π ή ς
ηλεκτρονικού διαγωνισµού έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισµών Σπαρτοχωρίου – Κατωµερίου
∆ήµου Μεγανησίου» και µε Α/Α συστήµατος 88769 για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη.
10. Το από 2-09-2020 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης το οποίο επισυνάπτουµε και έχει ως
εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 88769,
προϋπολογισµού: 1.500.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 105 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016)
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 0 2 - 0 9 - 2 0 2 0 και ώρα 08:00 π.µ.
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε
µε την 151/2020 (Α∆Α: 60Ω3ΩΛΙ-ΣΦΨ) απόφαση Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδος αποτελούµενη από τους κάτωθι
∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1. Θωµάς Γεωργάκης , υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, Πρόεδρος
2. Βικτωρία Παπαρίζου , υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
3. Ζωή Πάντζου , υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
4. Χριστίνα Κιτσαντά υπάλληλος Αποκ. ∆ιοικ. Πελ/νήσου ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου, τακτικό µέλος
5. Χαράλαµπος Καλός Εκπρόσωπος ΠΕ∆ ΙΝ τακτικό µέλος
6. Αντώνης Αθανίτης Εκπρόσωπος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε τακτικό µέλος
7. Αγγελική Γεωργάκη Εκπρόσωπος του ΤΕΕ τακτικό µέλος
προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη, ο οποίος είναι ο
οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ποσοστό
έκπτωσης 43,56%, µε έδρα την οδό Μαίζωνος, αριθµ. 100,Τ.Κ.26221 Πάτρα, µε ΑΦΜ:997438506, ∆.Ο.Υ.
Πάτρας, του έργου µε τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» µετά την µε αριθµ. πρωτ. 11563/13-07-2020 έγγραφης πρόσκλησης προσκόµισης
δικαιολογητικών κατακύρωσης µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ στις 13-07-2020.
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 αριθµ. 3988/05-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α:ΩΝ∆ΛΩΛΙ-ΠΜΒ.
4. Την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/347
5.Την Αριθ. Πρωτ.: 5620/10-04-2020 Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας µε Α∆Α:6ΠΡΝΩΛΙ-ΛΜΑ.
6. Την αριθ.:104/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου και ορίσθηκε ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου µε
τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
προϋπολογισµού 1.500.000,00 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α..
7. Τους όρους διακήρυξης µε Α∆ΑΜ: 20PROC006557569 2020-04-10.
8. Το από 16-06-2020 ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της
επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, του έργου µε τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» µε το οποίο αποφαίνεται ότι
προσωρινός ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 43,56% και διαβιβάσθηκε µέσω συστήµατος στους
υπόλοιπους συµµετέχοντες στις 25-06-2020.
9.Την αριθ.223/2020 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης
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προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισµού του παραπάνω έργου και
διαβιβάσθηκε στους συµµετέχοντες στις 25-06-2020.
10. Την εµπρόθεσµη παραλαβή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τις 23-07-2020 ηλεκτρονικά µέσω
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ και µε φυσικό φάκελο µε αριθµ. πρωτ:12447/24-07-2020 από την εργοληπτική επιχείρηση
µε την επωνυµία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την διαπίστωση ότι είναι σύµφωνα
µε την διακήρυξη του έργου µε τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ –
ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ».
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:
Υπογράφει το παρόν πρακτικό και το διαβιβάζει µαζί µε τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού µειοδότη στην Οικονοµική Επιτροπή, για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.
ΛΕΥΚΑ∆Α 02-09-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Σύµφωνα µε το βιβλίο VI άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 κάθε ενδιαφερόµενος που έχει συµφέρον έχει
δικαίωµα να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής για έργα µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 60.000 χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και
ανεξάρτητα από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :
Την έγκριση του από 02-9-2020 υπογεγραµµένου πρακτικού κατακύρωσης µειοδότη, µετά από τον έλεγχο
δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και µε Α/Α συστήµατος
88769, για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την αριθ.: 3988/05-03-2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης µε Α∆Α: ΩΝ∆ΛΩΛΙ-ΠΜΒ και συγκεκριµένα στο ΚΑ: 63-7341.013 µε το ποσό του 1.500.000,00€ και
την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/347.
Την κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε έδρα την Πάτρα, οδός Μαιζώνος αριθµ. 100
Τ.Κ.26221 µε ΑΦΜ: 997438506, ∆ΟΥ Πάτρας, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 43,56%.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση του από 02-9-2020 υπογεγραµµένου πρακτικού κατακύρωσης µειοδότη, µετά από τον έλεγχο
δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και µε Α/Α συστήµατος
88769, για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την αριθ.: 3988/05-03-2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης µε Α∆Α: ΩΝ∆ΛΩΛΙ-ΠΜΒ και συγκεκριµένα στο ΚΑ: 63-7341.013 µε το ποσό του 1.500.000,00€ και
την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α: Α/347.
Β. Την κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε έδρα την Πάτρα, οδός Μαιζώνος αριθµ. 100
Τ.Κ.26221 µε ΑΦΜ: 997438506, ∆ΟΥ Πάτρας, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 43,56%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 345/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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