ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 344/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Μαϊου του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/τ.Β΄/22.05.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 20913/27-5-21 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8
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.
Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισµού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισµού 51.600,00 € µε Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Σπυρίδωνα
Λύγδα, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«1. Το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
2. Τις αριθ.: 132-217/2021 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη
δηµοπράτησης και τροποποιήθηκε ως προς τον τίτλο του έργου αντίστοιχα που είναι ενταγµένο στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου και συγκεκριµένα στον ΚΑ: 30/7323.058 µε το ποσό των 51.600,00 € από πιστώσεις
εισφορές.
3. Το
υπ' αριθ. εσωτερικό πρωτόκολλο 579/30-03-2021
τεκµηριωµένο αίτηµα του ∆ηµάρχου µε
Α∆ΑΜ:21REQ008365850 µε για διενέργεια ∆ηµοπρασίας για ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισµού 51.600,00 € (µε ΦΠΑ 24%)..
4. Την αριθ. 15749/07-04-2021 απόφαση ∆ηµάρχου ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: 6∆ΓΙΩΛΙ-Η0Π που
καταχωρήθηκε µε α/α Α/463 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων .
5. Την αριθ.: 256-274 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και ορίσθηκε
ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου και τροποποιήθηκε ως προς τον τίτλο του έργου και καθορίστηκε νέα
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης αντίστοιχα.
6.Την νοµιµότητα των εγγυητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό.
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7. Το από 25-05-2021 πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισµού 51.600,00 € (µε ΦΠΑ 24%). , µε το οποίο αποφαίνεται ότι
προσωρινός µειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
(ΑΦΜ 029374435, ∆.Ο.Υ Λευκάδας), µε έδρα την Λευκάδα, Ευσταθίου Ζάκκα , αριθ. 44, Τ.Κ. 31100, ως
προσωρινού µειοδότη, µε ποσοστό έκπτωσης (οκτώ τοις εκατό) 8,00%, το οποίο επισυνάπτουµε και έχει ως
εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 117 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016)
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 µε το σύστηµα
Προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν 4412/2016).
ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισµού 51.600,00 € (µε
ΦΠΑ 24%).
1.Την αριθ. 132,217 /2021 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες εγκρίθηκε η µελέτη ο τρόπος
εκτέλεσης του έργου και τροποποιήθηκε ως προς τον τίτλο της µελέτης αντίστοιχα ,
2.Τις αριθ. 256,274/2021 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και
ορίσθηκε ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου και τροποποιήθηκε ως προς τον τίτλο της µελέτης αντίστοιχα.
3. Την αριθ. 559/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ορισµού επιτροπής διαγωνισµού.
4. Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας µε Αρ. Πρωτ.: 19662/12-05-2021 µε Α∆Α: ΨΡ8ΑΩΛΙ-Γ3Ε
Προϋπολογισµός: 51.600,00 € µε Φ.Π.Α.
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 2 5 - 0 5 - 2 0 2 1 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από τους κάτωθι ∆ηµοτικούς
υπαλλήλους:
1. Ελευθέριος Σίδερης
Πρόεδρος της Επιτροπής
2. ∆ηµήτριος Βραχνούλας
Μέλος της Επιτροπής
3. Ζωή Πάντζου
Μέλος της Επιτροπής
Αφού ο Πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε µεγαλόφωνα τους ενδιαφερόµενους να προσέλθουν για να πάρουν µέρος
στη δηµοπρασία, δέχθηκε τις προσφορές τους, ελέγχοντας τη νοµιµοποίηση των προσώπων που υποβάλλουν
αυτές.
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η παραλαβή των προσφορών και η καταγραφή των υποβληθέντων
δικαιολογητικών αριθµώντας αυτά και καταγράφοντας τον αριθµό των εγγράφων στον πίνακα Ι όπως φαίνεται
κάτωθι:
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

2

ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

4

ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση τους παραλαβής των προσφορών ανοίχτηκαν οι φάκελοι κατά σειρά παραλαβής.
Εν συνεχεία αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων κατά σειρά παραλαβής και
ανακοινώθηκαν τα επί µέρους στοιχεία τους, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα :
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ποσοστό έκπτωσης

1

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5%

2

ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6%

3

Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

3%

4

ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ

8%

2

Εν συνεχεία ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά τη σειρά της µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο
µειοδότη και διαπιστώθηκε ότι :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 1 µε την επωνυµία : ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 2 µε την επωνυµία : ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 3 µε την επωνυµία : ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 4 µε την επωνυµία : Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟΣ
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ποσοστό έκπτωσης

1

ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ

8%

2

ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6%

3

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5%

4

Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

3%

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προσωρινός µειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την
επωνυµία ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ µε ποσοστό έκπτωσης (οκτώ τοις εκατό) 8 %.
Η Επιτροπή, µε το πέρας της ως άνω διαδικασίας και τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών θα διαβιβάσει
το παρόν Πρακτικό στην Προϊσταµένη Αρχή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), η οποία θα αποφασίσει και τελικά θα
εγκρίνει το αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΛΕΥΚΑ∆Α 25-05-2021
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
Την έγκριση του από 25-05-2021 πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισµού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισµού 51.600,00 € (µε ΦΠΑ 24%). και την
ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
(ΑΦΜ
029374435, ∆.Ο.Υ Λευκάδας), µε έδρα την Λευκάδα, Ευσταθίου Ζάκκα , αριθ. 44, Τ.Κ. 31100, ως προσωρινού
µειοδότη, µε ποσοστό έκπτωσης (οκτώ τοις εκατό) 8,00%.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 25-05-2021 πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισµού του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισµού 51.600,00 € (µε ΦΠΑ
24%) και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
(ΑΦΜ 029374435, ∆.Ο.Υ Λευκάδας), µε έδρα την Λευκάδα, Ευσταθίου Ζάκκα , αριθ. 44, Τ.Κ. 31100, ως
προσωρινού µειοδότη, µε ποσοστό έκπτωσης (οκτώ τοις εκατό) 8,00%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 344/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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