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ΘΕΜΑ:

«Κατακύρωση ή µη των πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη

αναδόχου

εκτέλεσης

του

έργου

«Συντήρηση

∆ηµοτικών

κτιρίων

Νεαπόλεως».
Στους Μολάους, σήµερα, την 22-03-2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30
π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την 4423/15-032011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαραµής Αντώνιος

2. Μαυροµιχάλης Κων/νος
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4.

Λύρας Χαράλαµπος

5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Χριστάκος Σταύρος
7. Παπαδάκης Γεώργιος
(Αναπληρωµατικό µέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη
Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 33/2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βοιών είχε
ζητηθεί η σύνταξη µελέτης γα το έργο «Συντήρηση ∆ηµοτικών κτιρίων Τ.∆.
Νεαπόλεως» προϋπολογισµού δαπάνης 50.000€ και η ΤΥ∆Κ Λακωνίας
συνέταξε την αριθ. 304/2010 σχετική µελέτη.
Στη συνέχεια µε την υπ’ αριθµ. 10498/16-12-2010 ανακοίνωση δηµάρχου
∆ήµου Βοιών προκηρύχτηκε πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός

Τ.∆.

(δηµοπρασία) για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του παραπάνω έργου
σύµφωνα µε την αριθ. 304/2010 µελέτη της ΤΥ∆Κ Ν. Λακωνίας.
Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που διενεργήθηκε στο ∆ηµαρχείο
Νεάπολης ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού απόντος του
εκπροσώπου των εργοληπτών, ηµέρα Τρίτη (28-12-2010) µε ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών την 10.00 π.µ. εµφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί
οι κατωτέρω εκ των υποψηφίων αναδόχων, οι οποίοι είχαν λάβει τεύχη
διακήρυξης και την προβλεπόµενη προσφορά θεωρηµένη αρµόδια από εµάς.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΠΑΝ/ΤΗ

2.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ.
ΠΑΝ/ΤΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συνεχίζοντας, ο κος Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής είπε τα εξής:
«Η επιτροπή διαγωνισµού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του
∆ήµου µας σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆. 609/1985, και σύµφωνα πάντα
µε το πρακτικό της, βάσει και του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008 διενήργησε
τον πρόχειρο διαγωνισµό της 28/12/2010 σύµφωνα µε την υπ. αριθµόν
10498/16-12-2010 ανακοίνωση ∆ηµάρχου Βοιών, περίληψη της οποίας
δηµοσιεύθηκε στην ηµερήσια εφηµερίδα «Παρατηρητής» µε αριθ. φυλ.
3559/17-12-2010.
Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού άνοιξε τις οικονοµικές προσφορές
τους οι οποίες έχουν κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:
Μ Ε Ι Ο ∆ Ο Τ Η Σ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ.
ΠΑΝ/ΤΗ

2%

2.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1%

Μέσα στις καθοριζόµενες (από τις διατάξεις του Ν. 3263/2004) πέντε (5)
ηµέρες, δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση .
Mε το ανωτέρω Πρακτικό της, η Επιτροπή µας γνωρίζει ότι µειοδότης
είναι ο Κουτσούκαλης Γεώργιος τ. Παν/τη µε έκπτωση 2% επί των τιµών του
τιµολογίου της αριθ. 304/2010 Μελέτης θεωρηµένη από την ΤΥ∆Κ Ν.
Λακωνίας.
Συνεχίζοντας ο κος ∆ήµαρχος είπε τα εξής: «Στην αριθ. 304/2010 µελέτη
του έργου περιέχονται ασάφειες στις εργασίες και συγκεκριµένα αναφέρονται
εργασίες πέραν του ∆ηµαρχείου Νεάπολης, και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου
Νικολάου για οριοθέτηση χώρου (κατασκευή λιθοδοµής) στο απολιθωµένο
δάσος. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον τίτλο του έργου και τίθεται θέµα
κατάτµησης µε συνέπεια τη µη θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος από την
Επίτροπο. Έτσι θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση της µελέτης. Επιπλέον το

ποσοστό της έκπτωσης που δόθηκε (2%) κρίνεται αρκετά χαµηλό και
ασύµφορο για το ∆ήµο.
Εισηγούµαι λοιπόν να µην εγκριθούν τα πρακτικά της δηµοπρασίας για
τους παραπάνω λόγους και να προχωρήσουµε στις απαραίτητες ενέργειες για
την αντικατάσταση της µελέτης.
Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
την αριθ. 304/2010 µελέτη του έργου, την αριθ. 10498/16-12-2011
ανακοίνωση δηµάρχου Βοιών, το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τα
λοιπά σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν το έργο << Συντήρηση
∆ηµοτικών κτιρίων Τ.∆. Νεαπόλεως >>, το γεγονός ότι το έργο αναφέρεται
σε εργασίες πέραν της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νεάπολης καθώς και
διαφορετικής µορφής, και έλαβε υπόψη της :
Τις διατάξεις των άρθρων 93, 103 και 208 του ∆ΚΚ Ν.3463/2006, β) του
Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 2229/1994
και γ) των Π.∆/των 472/85, 609/85, 171/87, 368/1994, 286/1995 και 402/1996
όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Ν. 3263/04, Ν. 3316/2005, τον Ν.
3669/08 και ιδιαίτερα το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008,
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία το αναπληρωµατικό
µέλος της Ο.Ε. κ. Παπαδάκης Γεώργιος δηλώνει παρών για τη συγκεκριµένη
απόφαση ενώ τα υπόλοιπα µέλη συµφωνούν µε τον κ. Πρόεδρο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.

2.

∆εν εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού της 28-12-2010 για
την εκτέλεση του έργου <<Συντήρηση ∆ηµοτικών κτιρίων Τ.∆.
Νεαπόλεως>> στον εργολάβο Κουτσούκαλη Γεώργιο, µε έκπτωση
2% επί των τιµών του τιµολογίου της αριθ. 304/2010 Τεχνικής
Μελέτης, η οποία συντάχθηκε από µηχανικό της ΤΥ∆Κ. Ν.
Λακωνίας και θεωρήθηκε από το Προϊστάµενο αυτής, για τους
λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.
Ζητά όπως ο ∆ήµος προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου
να γίνει αντικατάσταση της µελέτης του έργου <<Συντήρηση
∆ηµοτικών κτιρίων Τ.∆. Νεαπόλεως>>.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε
∆ελήγιαννης Νικόλαος

