Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:34/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:224/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 21η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.29925/
17.10.2013 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 εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα –Μακρή Αικατερ.
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
Η.∆. : της αριθ.34-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
2ο ΘΕΜΑ
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για έγκριση πρακτικού της δηµοπρασίας
του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆/Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ πρ/σµού
59.400,00€ µε Φ.Π.Α.
Εισηγ:∆ηµήτρης Βραχνούλας-Πρ/νος ΤΥ∆Λ

Ο Εισηγητής αναφέρει:
«Έχοντας υπόψη:
1.Tις διατάξεις του Ν.3669/2008
2.Τις αριθµ. 164/2013 και 165/2013 αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής µε τις
οποίες εγκρίνονται , η διάθεση πίστωσης του ποσού και οι όροι διακήρυξης της
δηµοπρασίας αντίστοιχα.
3.Το από 05/09/2013 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού που αναρτήθηκε στις
20/09/2013 µε το οποίο αποφαίνεται ότι µειοδότης είναι ο Ζακυνθινός Κωνσταντίνος
µε ποσοστό έκπτωσης 43%.
4.Την αρ. 27608/25-09-2013 εµπρόθεσµη ένσταση που υποβλήθηκε από την
Βούλγαρη Αναστασία , µε το παράβολο των 250 Ευρώ που προσκοµίσθηκε στην
οποία ο ενιστάµενος αναφέρεται στο άρθρο 23.2.2.α
της διακήρυξης και
συγκεκριµένα αναφέρει ότι:
Oι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ και δεν κατέχουν ενηµερότητα
πτυχίου έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα
αναφέρουν ότι η εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα

για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και κατά τη συγκεκριµένη δηµοπρασία).
Σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2.α της διακήρυξης ο εργολήπτης είναι υποχρεωµένος
να προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα οριζόµενα της
διακήρυξης δηλαδή ότι η επιχείρηση Ζακυνθινός Κωνσταντίνος δεν έχει διαπράξει
πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το
δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων( και καταλαµβάνει τη
συγκεκριµένη δηµοπρασία) .
Στην υπεύθυνη δήλωση που προσκόµισε ο µειοδότης δεν αναφέρεται η δήλωση
περί διάπραξης πειθαρχικού παραπτώµατος.
Εισηγούµαστε
1.Την έγκριση του από 2/10/2013 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του
έργου
2.Να γίνει δεκτή η από 25/09/2013 ένσταση της Βούλγαρη Αναστασίας για τους
παραπάνω λόγους.
3.Σύµφωνα µε τα παραπάνω µειοδότης να ανακηρυχθεί η
Βούλγαρη Αναστασία
µε ποσοστό έκπτωσης 21% ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση του παραπάνω πρακτικού και την κατακύρωση στον µειοδότη, σύµφωνα µε
την εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει
1.Το από 2/10/2013 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου
2.Γίνεται δεκτή η από 25/09/2013 ένσταση της Βούλγαρη Αναστασίας για τους
παραπάνω λόγους, που αναφέρονται στην εισήγηση.
3.Μειοδότης για το έργο
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆/Ε
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ πρ/σµού 59.400,00€ µε Φ.Π.Α. ανακηρύσσεται η Βούλγαρη
Αναστασία µε ποσοστό έκπτωσης 21%.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 224/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

