ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 32ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 378/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη 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. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 16792/25-9-20
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 Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισµού του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»,
προϋπολογισµού 50.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε. τα εξής:
1. Το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
2.Το υπ' αριθ. εσωτερικό πρωτόκολλο 905/22-05-2020 µε Α∆ΑΜ -208REQ006749070 τεκµηριωµένο αίτηµα του
∆ηµάρχου για διενέργεια ∆ηµοπρασίας για ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»,
3. Την αριθ. 7555/26-05-2020 απόφαση ∆ηµάρχου ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α:9ΘΩΣΥΩΛΙ-61Μ που
καταχωρήθηκε µε α/α Α/587 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων .
4. Την αριθ.: 448/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης
του έργου.
5. Τις αριθ.: 218/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
ορίσθηκε νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.

διακήρυξης και

6. Το από 10-07-2020 πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την
επωνυµία ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ µε ποσοστό έκπτωσης (Τριάντα οκτώ) 38 %.
7. Την αριθ.: 269/2020απόφαση οικονοµικής επιτροπής , µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισµού του έργο « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» και κοινοποιήθηκε στους
συµµετέχοντες στις 31-07-2020.
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8. Το αριθ.: 13987/2020 έγγραφό µας µε το οποίο ζητήσαµε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό
µειοδότη.
9. Το από 21-09-2020 επισυναπτόµενο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισµού του έργου «έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την
επωνυµία ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ µε ποσοστό έκπτωσης (Τριάντα οκτώ) 38 %. το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του Έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», µε προϋπολογισµό 50.000,00€ µε
το ΦΠΑ
ΑΡΘΡΟ 117 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016)
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 2 1 - 0 9 - 2 0 2 0
ηµέρα ∆ευτέρα συνεδρίασε η
επιτροπή διαγωνισµού που συστήθηκε µε την αριθ.413/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε (Α∆Α:
Ω8Τ3ΙΩΛΙ-ΩΕΦ)προκειµένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού
µειοδότη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισµού της Αρ. Πρωτ.: 10015/23-06-2020
διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»,
Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρέστησαν οι κάτωθι ∆ηµοτικοί υπάλληλοι:
1.
2
3.

Θωµάς Γεωργάκης
Βικτωρία Παπαρίζου
Γεωργία Γράψα

Πρόεδρος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συνεδρίαση
Η επιτροπή Έχοντας Υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010
2. Το Ν.4412/08-08-2016«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
3. Το υπ' αριθ. εσωτερικό πρωτόκολλο 905/22-05-2020 µε Α∆ΑΜ 20REQ006749070 τεκµηριωµένο αίτηµα του
∆ηµάρχου για διενέργεια ∆ηµοπρασίας για ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»,
4. Την αριθ. 7555/26-05-2020 απόφαση ∆ηµάρχου ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α:9ΘΩΣΩΛΙ-61Μ που
καταχωρήθηκε µε α/α Α/587 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων .
5. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον ίδιο ΚΑΕ ΚΑ: 30/7323.108 πίστωση για το έτος 2020.
6. . Την αριθ. 448/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης
του έργου
7. Την ∆ιακήρυξη του έργου µε Α∆ΑΜ: 20PROC006912226
8.Την αριθ. 218/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και
ορίσθηκε ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.
9. Την Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µε αριθµ. πρωτ. 10015/23-06-2020 µε Α∆Α: 6ΞΛΚΩΛΙ-ΜΦΨ.
10. Την αριθµ. 269/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το από 10-07-2020 πρακτικό
της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», µε το
οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την Επωνυµία Βούλγαρη
Αναστασία µε ποσοστό έκπτωσης (τριάντα οκτώ) 38,00 % και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες στις 31-072020.
11. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισµού.
12. Τις αρίθµ. 13987-14573 προσκλήσεις του ∆/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου στον προσωρινό ανάδοχο

2

να υποβάλει σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός δέκα πέντε και δέκα ηµερών αντίστοιχα
από την κοινοποίηση των προσκλήσεων 17-08-2020 και 25-08-2020 αντίστοιχα σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.της
διακήρυξης.
13. Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εµπρόθεσµα στην επιτροπή στις 18-08-2020 και 28-08-2020 φακέλους µε
αριθµό πρωτοκόλλου 14091 και 14926 αντίστοιχα.
Η επιτροπή συνεδρίασε προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των παραπάνω φακέλων και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη και σύµφωνα µε την
διακήρυξη .
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η εκτέλεση
του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία
Βούλγαρη Αναστασία µε ποσοστό έκπτωσης
(τριάντα οκτώ τοις εκατό) 38,00% γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
∆ιαβιβάζει το πρακτικό και το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη στην οικονοµική
Επιτροπή, για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης του προσωρινού αναδόχου.
Συντάχθηκε αναγνώσθηκε και υπογράφετε το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα.
ΛΕΥΚΑ∆Α 21-09-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Σύµφωνα µε το βιβλίο VI άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 κάθε ενδιαφερόµενος που έχει συµφέρον έχει δικαίωµα να
ασκήσει ένσταση ενώπιον του ∆ήµου κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής για
έργα µε εκτιµώµενη αξία κατώτερης των 60.000 χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση
τους. Ύστερα από τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Την έγκριση του από 21-09-2020 πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου του
συνοπτικού
διαγωνισµού του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισµού 50.000,00 €, το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την
επωνυµία ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
µε ποσοστό έκπτωσης (Τριάντα οκτώ) 38 % που είναι ενταγµένο στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020 και συγκεκριµένα στο ΚΑ: 30/7323.108 µε ποσό 50.000,00 € , για το
οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την αριθ.: 7555/26-05-2020 απόφαση δηµάρχου µε Α∆Α:
9ΘΩΣΥΩΛΙ-61Μ και την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης α/α: Α/587 και
Β. Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
κάτοικος Λευκάδας , οδός Λευκάτα , αριθµός 21 , µε ΑΦΜ 301360326, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας και µε ποσοστό
έκπτωσης (Τριάντα οκτώ) 38 %.»
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 από
α
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση του από 21-09-2020 πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου του
συνοπτικού
διαγωνισµού του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισµού 50.000,00 €, το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την
επωνυµία ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
µε ποσοστό έκπτωσης (Τριάντα οκτώ) 38 % που είναι ενταγµένο στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020 και συγκεκριµένα στο ΚΑ: 30/7323.108 µε ποσό 50.000,00 € , για το
οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την αριθ.: 7555/26-05-2020 απόφαση δηµάρχου µε Α∆Α:
9ΘΩΣΥΩΛΙ-61Μ και την δέσµευση στο οικείο µητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης α/α: Α/587 και
Β. Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
κάτοικος Λευκάδας, οδός Λευκάτα , αριθµός 21 , µε ΑΦΜ 301360326, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας και µε ποσοστό
έκπτωσης (Τριάντα οκτώ) 38 %.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 378/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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