ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 30/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 1795/31-1-2019 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
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.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου:
«Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» πρ/σµού 2.800.000,000 €.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, 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. την αριθ. 406/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης
του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας»
3. Την Αριθ.375/2018απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και
ορίσθηκε η ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης του διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου
«Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού
2.800.000,00€.
4. Το από 28-01-2019 ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου:
«Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας», µε το οποίο αποφαίνεται
ότι προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε
ποσοστό έκπτωσης 63,70%, το οποίο επισυνάπτουµε και έχει ως εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ιακήρυξη αριθµ. 24546/28-11-2018
ΜΕ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:78889

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Πρακτικό
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)

Στη Λευκάδα σήµερα, ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε µε την 418/2018 (Α∆Α: Ω57ΙΩΛΙΩ∆Ω) απόφαση Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδος, προκειµένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των φακέλων
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συµµετεχόντων στον
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό για το έργο «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα)
∆ήµου Λευκάδας» , µε προϋπολογισµού 2.800.000,00€ σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 24546/28-112018 διακήρυξης και ακολούθως να προβεί στον έλεγχο και στην αξιολόγηση αυτών.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Θωµάς Γεωργάκης, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2 Βικτωρία Παπαρίζου, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, αναπληρωµατικό µέλος
3 Γεωργία Γράψα υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, τακτικό µέλος
4 Αµαλία Φραγκούλη υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας αναπληρωµατικό µέλος
5 Σπυρίδων Λύγδας εκπρόσωπος του ΤΕΕ, τακτικό µέλος
6 Γεώργιος Φίλιππας εκπρόσωπος της ΠΕ∆ ΙΝ, τακτικό µέλος
7 Γεώργιος Βλάχος εκπρόσωπος ΣΑΤΕ, τακτικό µέλος
Kαταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η 24-12-2018 και
ώρα: 15:00 ενώ η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 28-12-2018 και ώρα 10:00π.µ..
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: την αριθ. 24546/28-11-2018 (Α∆ΑΜ:18PROC004095791 2018-11-29)
διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α συστήµατος 78889
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή την 28-12-2018 συνδέθηκε στο
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και διαπίστωσε ότι για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε Α/Α συστήµατος 78889 είχαν υποβληθεί οι παρακάτω σφραγισµένες
προσφορές:

α/α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Επωνυµία Προσφέροντα

1

Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

2

ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ.

3
4
5

Ηµ/νία και ώρα
υποβολής προσφοράς
21/12/2018 10:45:37
21/12/2018 17:06:47

23/128/2018 20:38:56
24/12/2018 11:11:14
24/12/2018 14:14:44

Στην Επιτροπή παραδόθηκε και φυσικός φάκελος δύο συµµετεχόντων Των επιχειρήσεων
1) ∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ µε αριθµό πρωτοκόλλου 26637/27-12-2018 και
2)ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
µε αριθµό πρωτοκόλλου 26538/24-12-2018 ,
Οι συµµετέχοντες. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ και ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
δεν προσκόµισαν φυσικό φάκελο δικαιολογητικών.
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω του χειριστή του διαγωνισµού, είχε ήδη κοινοποιήσει στους προσφέροντες
τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων.
Ακολούθως τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήριά
τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγιστούν οι

προσφορές. Αµέσως µετά
αποσφραγίστηκαν οι προσφορές και συγκεκριµένα οι υποφάκελοι
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής» και "Οικονοµικές Προσφορές" των προσφερόντων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
της Επιτροπής δηλώνει στο ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της σχετικής επιλογής την "Ολοκλήρωση αποσφράγισης
φακέλου: ∆ικαιολογητικά/Τεχνική/ Οικονοµική".
Στη συνέχεια παράγεται από το σύστηµα ο πίνακας συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας και κοινοποιείται
στους προσφέροντες από τον Πρόεδρο της Επιτροπής:

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ
Α/Α προσφοράς
Επωνυµία Προσφέροντα

Ποσοστό
έκπτωσης
63,70%
53,13%

106484
105120

ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

50,54%
38,63%

106624

∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ.

36,00%

1
2

104421
106292

3
4
5

Ακολούθως τα µέλη της Επιτροπής καταχώρησαν τα στοιχεία των συµµετεχόντων και τα δικαιολογητικά
συµµετοχής στο συνηµµένο πίνακα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Στη συνέχεια προχώρησαν στον έλεγχο των φακέλων (ηλεκτρονικών και φυσικών) των δικαιολογητικών και
των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας
τη σειρά µειοδοσίας.
Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τα αποτελέσµατα του ελέγχου γνησιότητας των υποβληθεισών εγγυητικών
επιστολών, από τα οποία προκύπτουν ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές των συµµετεχόντων είναι γνήσιες.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των εκτυπώσεων «Έλεγχος Οµαλότητας» προσφορών, που
παράγονται από το ΕΣΗ∆ΗΣ και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει τα ακόλουθα:
1. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Γίνεται ∆εκτή
2. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Γίνεται ∆εκτή
3 Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία . ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ :
Γίνεται ∆εκτή
4. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ:
Γίνεται ∆εκτή
5. Η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ: Γίνεται ∆εκτή
Οι οικονοµικές προσφορές που γίνονται δεκτές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά
µειοδοσίας:
Α/Α
1
2

Α/Α προσφοράς
104421
106292

3
4
5

106484
105120
106624

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ.

63,70%
53,13%
50,54%
38,63%
36,00%

Η Επιτροπή οµόφωνα αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης είναι Η εργοληπτική επιχείρηση µε την
επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε ποσοστό έκπτωσης 63,70%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αναγνώσθηκε και
υπογράφεται την 28-01-2019 ως παρακάτω, διαβιβάζεται δε, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής στην Προϊσταµένη Αρχή.
28/01/2019
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών».

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Α/Α

Τ.Ε.Υ.∆.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝ
ΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ
∆ΙΚΑΙΟ
ΛΟΓΗΤΙ
ΚΑ

1

Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΕ

ΝΑΙ

e-36847

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

ΕΡΓΟΣΥΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΝΑΙ

LD1835400004
Attica bank

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

e-36871
e-35737

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

633/7312695/Α΄ΕΘΝΙΚΉΣ
ΤΡΆΠΕΖΑΣ

ΝΑΙ

3
4

5

∆ΙΟΛΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΤΕ.

ΠΡΑΚΤΙ
ΚΟ ∆.Σ.

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

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 28-01-2019 ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο πρακτικό της επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισµού του έργου «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» ,
προϋπολογισµού 2.800.000,00€ για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη, µε το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 63,70%.
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 από 28-01-2019 ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο πρακτικό της επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισµού του έργου «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» ,
προϋπολογισµού 2.800.000,00€, για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη, µε το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 63,70%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 30/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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