ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 165/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 16318/12.6.14
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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 10ο της Η.∆. : της αριθ.21/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου «Πλακοστρώσεις
Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός του οικισµού της ∆.Κ. Καστού, προϋπολογισµού
230.000,00 ευρώ» και κατακύρωση αποτελέσµατος δηµοπρασίας.
Εισηγήτρια : Βικτώρια Παπαρίζου, Υπάλληλος του ∆ήµου

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος,
ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3669/2008
2.Την αρ. 85/2014 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης
διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις
Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός του Οικισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καστού»
Προυπολογισµού 230.000,00€.
3.Το από 15/04/2014 πρακτικό ∆ηµοπρασίας της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του
παραπάνω έργου.
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4. Την µε αριθµό πρωτ.:12808/09-05-2014 εµπρόθεσµη ένσταση του κ. Λεωνίδα –
Στέφανου ∆ρακάτου κατά του πρακτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την οποία ζητάει
να αποκλειστεί από τον διαγωνισµό η ατοµική εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» επειδή η εν λόγω επιχείρηση δεν αναφέρει εάν έχει
κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση όπως επιτάσσει η διακήρυξη σύµφωνα µε τα άρθρα 22.1, 23.2.2α και
24.1.
5. Το γεγονός ότι η ατοµική εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ», δεν αναφέρει εάν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση όπως επιτάσσει η διακήρυξη(άρθρα
22.1, 23.2.2α και 24.1.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Να εγκριθούν τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού του έργου
««Πλακοστρώσεις Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός του Οικισµού της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καστού» προϋπολογισµού 230.000,00€».
Β. Να γίνει δεκτή η ένσταση του κ. Λεωνίδα - Στέφανου ∆ρακάτου του Ιωάννη, στην
οποία αναφέρει ότι:
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 22.1

της διακήρυξης «Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση,

που µετέχει στον διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να
διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά

προσόντα: α) Να µην τελεί ή να µην έχει

κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση….»
2) Σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2α της διακήρυξης «Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7
του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό
εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε
βάρος

του

διαδικασία

κήρυξης

σε

πτώχευση,

εκκαθάριση,

αναγκαστική

διαχείριση….»

3) Σύµφωνα µε το άρθρο 24.1 της διακήρυξης «Ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις
διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή
αποκλεισµού)…».
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4) Η

Υπεύθυνη ∆ήλωση της ατοµικής Εργοληπτικής

Επιχείρησης

«ΤΣΑΜΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» που περιέχονταν στον φάκελο των δικαιολογητικών
συµµετοχής και στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι «Η ατοµική µου επιχείρηση δεν
τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση» .
Γ. Να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός στον κ. Λεωνίδα - Στέφανο ∆ρακάτο του Ιωάννη,
Ε.∆.Ε., ο οποίος είναι ο δεύτερος κατά σειρά µειοδότης µε ποσοστό έκπτωσης:
18,98%».

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1. Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Πλακοστρώσεις
Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός του Οικισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καστού»
προϋπολογισµού 230.000,00€».
2. Κάνει δεκτή την ένσταση του κ. Λεωνίδα - Στέφανου ∆ρακάτου του Ιωάννη, για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
3. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στον κ. Λεωνίδα - Στέφανο ∆ρακάτο του Ιωάννη,
Ε.∆.Ε., ο οποίος είναι ο δεύτερος κατά σειρά µειοδότης µε ποσοστό έκπτωσης:
18,98%».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 165/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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