ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 23ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 166/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 10 του µήνα Ιουνίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 11168/6-6-19 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)
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Καρφάκη Μαριάννα
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
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Καββαδάς Θωµάς
4 Χαλικιάς Ευάγγελος
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5 Περδικάρης Αθανάσιος
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6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
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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 2 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας
(αριθµ. 9335/16-05-2019 ∆ιακήρυξη).
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:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήµονες»
Βάσει της 140/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού
διαγωνισµού, καθορίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του ανοικτού διαγωνισµού για την
παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ.
9335/16-05-2019 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού , µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.,
µε Α∆ΑΜ 19PROC004960342.
Με την υπ’ αριθ. 139/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισµού, η
οποία:
την 5/06/2019 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισµού, συντάσσοντας το ακόλουθο πρακτικό:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 5/6/2019, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η
οποία συστάθηκε µε την αριθµ.139/2019 (Α∆Α:6ΡΖΕΩΛΙ-∆ΟΦ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου
να αποσφραγίσει τους ηλεκτρονικούς φακέλους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
των συµµετεχόντων στον ανοιχτό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής
κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας, (µε αριθµ. 9335/16-05-2019 διακήρυξη) η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 74015
αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC004960342.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1

Πάντζου Ζωή, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Γκογκάκης Κων/νος, ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Παπαδόπουλος Άγγελος, ΤΕ Τεχνολόγων, Ιχθυοκοµίας Αλιείας, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 30-5-2019 και η
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 5-6-2019 και ώρα 10:00:00. π.µ.
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 74015 και διαπίστωσε ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως
«κλειδωµένος».
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης).Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν είχε υποβληθεί καµιά προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή
Οµόφωνα γνωµοδοτεί
την µαταίωση της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας,
συνολικού προϋπολογισµού 84.816,00 € διότι δεν υποβλήθηκε καµιά προσφορά και ο διαγωνισµός απέβη
άγονος, και την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων:
α) ο χρόνος-διάρκεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τέσσερις (4) µήνες, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και
Σεπτέµβριος να τροποποιηθεί σε τρεις (3) Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέµβριος, κατά τα λοιπά να ισχύουν οι όροι
του διαγωνισµού και οι τεχνικές προδιαγραφές όπως εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 140/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής,
β) η προθεσµία παραλαβής προσφορών να είναι δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ,
η
διότι σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 9, 10, 17 και 18 του Π.∆. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄) έχει ήδη ξεκινήσει από την 1
Ιουνίου η περίοδος για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των χαρακτηρισµένων µε Απόφαση της Λιµενικής Αρχής ως
΄΄πολυσύχναστων΄΄ παραλιών του ∆ήµου Λευκάδας και ως εκ τούτου υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την όσο το
δυνατό συντοµότερα ανάδειξη αναδόχου.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.”
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Κατόπιν των ανωτέρω
καλείται
η Οικονοµική Επιτροπή να επικυρώσει τα παραπάνω Πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισµού.

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 των ανωτέρω πρακτικών Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας (αριθµ. 9335/16-05-2019 ∆ιακήρυξη) και
συγκεκριµένα:
την µαταίωση της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας,
συνολικού προϋπολογισµού 84.816,00 € διότι δεν υποβλήθηκε καµιά προσφορά και ο διαγωνισµός απέβη
άγονος, και την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων:
α) ο χρόνος-διάρκεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τέσσερις (4) µήνες, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και
Σεπτέµβριος τροποποιείται σε τρεις (3) Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέµβριος, κατά τα λοιπά να ισχύουν οι όροι
του διαγωνισµού και οι τεχνικές προδιαγραφές όπως εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 140/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής,
β) η προθεσµία παραλαβής προσφορών να είναι δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, διότι σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 9, 10, 17 και 18 του Π.∆. 31/2018
η
(ΦΕΚ 61/Α΄) έχει ήδη ξεκινήσει από την 1 Ιουνίου η περίοδος για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των
χαρακτηρισµένων µε απόφαση της Λιµενικής Αρχής ως ΄΄πολυσύχναστων΄΄ παραλιών του ∆ήµου Λευκάδας και
ως εκ τούτου υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την όσο το δυνατό συντοµότερα ανάδειξη αναδόχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 166/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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