Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 11/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:90/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 1η του
µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ. 8351/
28.3.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω () µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γεωργάκης Βασίλειος ( Αναπληρωµατικό Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Πεντεσπίτης Νίκος
Μπραντζουκάκης Νίκ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
2 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η.∆ : της αριθ.11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών δηµοπράτησης
του έργου ¨Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου ∆ήµου Μεγανησίου Νοµού
Λευκάδας¨, προϋπολογισµού 380.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: κ. ∆ηµήτρης Βραχνούλας
Πρ/νος Τµήµατος Τεχνικών Έργων ∆.Τ.Υ. ∆.Λευκά.
Ο εισηγητής κ. Βραχνούλας ∆ηµήτρης , διάβασε στην Οικονοµική Επιτροπή την
εισήγησή του :
«Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 3669/2008 άρθρα 26,27 και την Εγκύκλιο 24/2004
2.Την αρ. 228/2013
απόφαση ∆.Σ. που εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη
∆ηµοπράτησης τις αρ. 174 – 220/2013 αποφάσεις Ο.Ε. µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι
όροι της
διακήρυξης διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου
««Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου ∆ήµου Μεγανησίου Νοµού Λευκάδας
»Προϋπολογισµού 380.000,00€.
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3.Το από 12/11/2013 πρακτικό ∆ηµοπρασίας της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου
Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου ∆ήµου Μεγανησίου Νοµού Λευκάδας».
4. Την
από 10-02--2014 ένσταση, από την συµµετέχουσα εργοληπτική
επιχείρηση µε την επωνυµία Κ/Ξ ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΚΑΡΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ εµπρόθεσµα
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3669/2008
«κώδικας ∆ηµοσίων έργων», κατά του πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού
η οποία έκανε δεκτή την εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία του κ. Κ/Ξ
ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και αφορά προσκόµιση
πληµµελούς πιστοποιητικού χρηµατοοικονοµικής ικανότητας . και η επιτροπή
θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή του άρθρου 22 ,περ. 7 της διακήρυξης η
εργοληπτική επιχείρηση που συµµετέχει στο διαγωνισµό καλύπτεται από τις
υποσηµειώσεις του άρθρου 23.3 (σηµ. 9) και δεν ήταν υποχρεωτική η
προσκόµιση
δικαιολογητικών
χρηµατοοικονοµικής
και
οικονοµικής
ικανότητας , καθότι ο προυπολογισµός του έργου θα έπρεπε να υπερβαίνει το
όριο για 4η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. πράγµα που δεν συµβαίνει στο παρόν έργο.
5. Την από 07-02-2014 ένσταση ,από την συµµετέχουσα εργοληπτική επιχείρηση
µε την επωνυµία Γ.&Χ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. εµπρόθεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
Ν. 3669/2008 «κώδικας ∆ηµοσίων έργων», κατά του πρακτικού της επιτροπής
∆ιαγωνισµού η οποία έκανε δεκτή τις εργοληπτικές επιχειρήσεις µε την επωνυµία
του
Α) Για την προσφορά Κ/Ξ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ περί
µη προσκόµισης «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» ιδιωτικού Συµφωνητικού σύστασης
κοινοπραξίας,
Τα µέλη της επιτροπής Παπαρίζου Βικτώρία και Βουκελάτος Θωµάς θεωρούν ότι η
απαίτηση αυτή του άρθρου 24.1 «Ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει
ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 ιδιωτικό
συµφωνητικό για τη σύσταση της και τα ποσοστά συµµετοχής των
κοινοπρακτούντων µελών ( εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξίες) είναι υποχρεωτική. Κατά το τρίτο
µέλος της επιτροπής Βραχνούλα ∆ηµήτριο οι υπεύθυνες δηλώσεις των
συµµετεχόντων που προσκοµίστηκαν αναφέρουν την σύσταση της κοινοπραξίας που
συµµετάσχει στο διαγωνισµό και ως εκ τούτου υποκαθιστούν το ιδιωτικό
συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας όπως άλλωστε αναφέρεται και στο ΦΕΚ
της διακήρυξης τύπου Β ιδιωτικό συµφωνητικό ή δήλωση.
Β)Για την προσφορά Κ/Ξ ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΚΑΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
αφορά την µη προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από το αρθρο
23.2.2.δικαιολογητικών και συγκεκριµένα τα απαραίτητα από τη διακήρυξη
πιστοποιητικά όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για
κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει και για τα έργα τα οποία καλούνται από αυτές
όπως επίσης δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη
προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο που αφορούν τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει.
Η επιτροπή θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή του άρθρου 23 παρ. 2.2 της διακήρυξης ,
ήτα υποχρεωτική .
5. Την από 07-02-2014 ένσταση ,από την συµµετέχουσα εργοληπτική επιχείρηση
µε την επωνυµία Κ/Ξ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που
έγινε εµπρόθεσµα
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3669/2008 «κώδικας
∆ηµοσίων έργων», κατά του πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία έκανε
δεκτή τις εργοληπτικές επιχειρήσεις µε την επωνυµία του
Α.) Για την προσφορά Κ/Ξ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ περί
µη προσκόµισης Υπεύθυνης ∆ήλωσης στην οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των
εντύπων (δικαιολογητικών) από το µέλος της Κ/Ξ Σαµαντά Ιωάννη.
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Η επιτροπή θεωρεί ότι η παρατήρηση αυτή είναι αβάσιµη και δεν ευσταθεί διότι
υπάρχει στο φάκελο Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Β) Την προσφορά της ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΚΑΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αφορά
την µη προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από το άρθρο
23.2.2.δικαιολογητικών και συγκεκριµένα τα απαραίτητα από τη διακήρυξη
πιστοποιητικά όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για
κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει και για τα έργα τα οποία καλούνται από αυτές
όπως επίσης δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη
προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο που αφορούν τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει.
Η επιτροπή θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή του 23 παρ. 2.2 της διακήρυξης , ήταν
υποχρεωτική .
Γ) Για την προσφορά της Γ.&Χ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. αφορά την µη προσκόµιση των
απαιτούµενων δικαιολογητικών µη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης και
εκκαθάρισης σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2 (περίπτωση α) της διακήρυξης
Η επιτροπή θεωρεί ότι η παρατήρηση αυτή είναι αβάσιµη και δεν ευσταθεί διότι τα
προαναφερόµενα υπάρχουν στο φάκελο της προσφοράς.
Ύστερα από τα παραπάνω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Να εγκριθούν τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Ανέγερση
Περιφερειακού Ιατρείου ∆ήµου Μεγανησίου Νοµού Λευκάδας».
Β. Την απόρριψη της ένστασης εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία Κ/Ξ
ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΚΑΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
Γ. Την απόρριψη της ένστασης εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία Κ/Ξ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
∆. Για την ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία Γ.&Χ. ΒΛΑΧΟΣ
Ο.Ε. γίνεται δεκτή µειοψηφώντας του πρώτου µέλους της επιτροπής ∆ηµητρίου
Βραχνούλα στο πρώτο σκέλος που αφορά την προσφορά της Κ/Ξ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , για το ότι τις υπεύθυνες δηλώσεις των
συµµετεχόντων που προσκοµίστηκαν αναφέρουν την σύσταση της κοινοπραξίας που
συµµετάσχει στο διαγωνισµό και ως εκ τούτου υποκαθιστούν το ιδιωτικό
συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας όπως άλλωστε αναφέρεται και στο ΦΕΚ
της διακήρυξης τύπου Β ιδιωτικό συµφωνητικό ή δήλωση.
∆. Σύµφωνα µε τα παραπάνω 1. τα δύο µέλη της επιτροπής Παπαρίζου Βικτωρία
και Θωµάς Βουκελάτος γνωµοδοτούν ότι ο τελικός µειοδότης είναι η Κ/Ξ µε την
επωνυµία Γ.& Χ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 36,29%
2. Το ένα µέλος της επιτροπής ∆ηµήτριος Βραχνούλας γνωµοδοτεί ότι τελικός
µειοδότης είναι η Κ/Ξ µε την επωνυµία ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΑΜΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ µε ποσοστό έκπτωσης 37,28%.”
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση
Και µετά από διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφασίζει:
να συµπληρωθεί σωστά η γνωµοδότηση της Επιτροπής και να υπογραφτεί. Για το
λόγο αυτό αποσύρουµε το θέµα για επόµενη Οικονοµική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 90/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω
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