Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:24/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:208/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 3η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
23439/30.8.2012 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Πεντεσπίτης Νίκος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.24-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον. Επιτροπής για εγκριση πρακτικού δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Δήμου Λευκάδας”, προϋπολογισμού 2.750.303,12 € μετά τη δημόσια κλήρωση.
Εισηγ: κ.Eλευθ.Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε τα εξής:
“ Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τον Ν. 3669/2008 άρθρα 26,27 και την Εγκύκλιο 24/2004.
2. Το από 24-07-2012 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.
Λευκάδας» με το οποίο αποφαίνεται ότι
μειοδότης είναι οι εταιρείες ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ με
ποσοστό έκπτωσης 4,07% έκαστη .
3. Το γεγονός ότι στις 03-08-2012 κατατέθηκε στο Δήμο ένσταση επί της
διαδικασίας του διαγωνισμού, από την συμμετέχουσα Κοινοπραξία “Μπονάτος
Στέφανος-Ζώτος Ναπολέων”, η οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη από την
επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3669/2008 «κώδικας
Δημοσίων έργων» .

4. Τον Ν. 3669/2008 άρθρα 26,27 και την Εγκύκλιο 24/2004
Σύμφωνα με το αρθρο 4 παρ.στ΄ της διακήρυξης των όρων του Διαγωνισμού για την
ανάδειξη του αναδόχου του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας”,
προϋπολογισμού 2.750.303,12 €,(αρ.282/11 αποφ.Οικ.Επιτρ.),σε περίπτωση
απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών διενεργείται κλήρωση από την
Προϊσταμένη Αρχή, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως
των Εργ.Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, με τρόπο που διασφαλίζει τη
διαφάνεια της διαδικασίας. Για το λόγο αυτό κλήθηκαν στη παρούσα Συνεδρίαση οι
εκπρόσωποι των εταιριών ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, που
αναδείχθηκαν μειοδότες με την ίδια προσφορά κατά την δημοπρασία στις 24-7-12.
Στη συνέχεια διενεργήθηκε η κλήρωση ενώπιον των εκπροσώπων των εταιριών
ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, στην οποία αναδείχθηκε τελικός
μειοδότης η εταιρεία ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, με ποσοστό έκπτωσης 4,07%.
Οι εκπρόσωποι των εταιριών ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ, που
συμμετείχαν στη δημόσια κλήρωση, δήλωσαν ότι αποδέχονται το αποτέλεσμα της
κλήρωσης.
Κατόπιν των παραπάνω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
α.την έγκριση του από 24/07/2012 πρακτικού δημοπρασίας της Επιτροπής του
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
β.Την απόρριψη της ένστασης της Κοινοπραξίας “Μπονάτος Στέφανος-Ζώτος
Ναπολέων”ως εκπρόθεσμη . ΚΑΙ
γ. Την αποδοχή του αποτελέσματος της δημόσιας κλήρωσης , σύμφωνα με την
οποία προέκυψε μειοδότρια εταιρεία η ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» .
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τα :
1. από 24-07-2012 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.
Λευκάδας» με το οποίο αποφαίνεται ότι
μειοδότης είναι οι εταιρείες ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ με
ποσοστό έκπτωσης 4,07% έκαστη.
2. Απορρίπτει την ένσταση της Κοινοπραξίας “Μπονάτος Στέφανος-Ζώτος
Ναπολέων”, ως εκπρόθεσμη ,σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής
του διαγωνισμού,
3. Το από 03-09-2012 πρακτικό κλήρωσης της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία προέκυψε μειοδότρια εταιρεία η ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ύστερα από
δημόσια κλήρωση παρουσία των
εκπροσώπων των παραπάνω
εργοληπτικών επιχειρήσεων και κατακυρώνει το έργο “Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ
Δήμου
Λευκάδας”,
προϋπολογισμού
2.750.303,12€
στην
ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, με ποσοστό έκπτωσης 4,07%.

Η πίστωση του ποσού για το έργο αναγράφεται στον Κ.Α. 20/7326001 πρ/σμού 2012
και η διάθεση της πίστωσης εγκρίθηκε με την αρ.94/12 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 208/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

