Απόσπασμα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:19/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:174/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 3η του
μήνα Ioυλίου του έτους 2012, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
16886/28.6.2012 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.19-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας., για την
επικύρωση του αρ.ΙV/12 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
της διαγωνιζόμενης εταιρείας Re-De-Plan A.E.Consulians , για υην ανάθεση
της εργασίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ .
Εισηγ:κ. Eλευθ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο εισηγητής ανέφερε ότι :
«Στη Λευκάδα, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
162/2011 Απόφαση, συνεδρίασε την 20 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 προκειμένου να
προβεί στην αποσφράγιση και την αξιολόγηση των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του Διαγωνιζόμενου Re.De-Plan A.E. Consultants, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 13 & 21 της υπ’ αριθμ. 23679/2011 Προκήρυξης Ανοικτού
Διεθνούς Διαγωνισμού, τα οποία ο Διαγωνιζόμενος κατέθεσε με τον σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 15967/19-6-2012, εντός του χρονικού
ορίου όπως αυτό ορίζεται στην Προκήρυξη.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) έλεγξε τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις
που κατέθεσε ο Διαγωνιζόμενος με τα ζητούμενα σύμφωνα με το άρθ. 13 της
Προκήρυξης και τα κατέγραψε στο παρακάτω πίνακα:
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13.1.3 (ii)

Σύντομη Περιγραφή
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης
τελευταίου 3μήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποια από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθ. 43 του ΠΔ 60/2007
Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση

Αριθμ. Πρωτ.
Προσκομισθέντος
Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης
562/21-5-2012 Σιώτος Κων/νος,
Πρόεδρος Δ.Σ.
853/24-5-2012 Μπαλτάς
Εμμανουήλ, Δ/νων Σύμβουλος
Πρωτοδικείο Αθηνών/Τμήμα
Πτωχεύσεων – Αρ. Πρωτ.
10396/2012

Πρωτοδικείο Αθηνών/Τμήμα
Ειδικών Διαδικασιών Πινάκια
Πτωχεύσεων – Αρ. Πρωτ.
9924/2012
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
οποίο να προκύπτει ότι κατά την (ΙΚΑ) – Αρ. Πρωτ.
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης 127718/22.3.2012
είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές
κοινωνικής
ασφάλισης
(κύριας
& Υπουργείο Οικονομικών/Γενική
επικουρικής)
και
ως
προς
τις Γραμματεία Πληροφοριακών
φορολογικές υποχρεώσεις τους
Συστημάτων – Αρ. Πρωτ.
031635104 /24.05.2012
Πιστοποιητικό
του
οικείου Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητηρίου για την πιστοποίηση της Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) –
εγγραφής τους σ’ αυτό το ειδικό Αρ. Πρωτ. 2558/27.01.2012
επάγγελμά τους κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και ότι
εξακολουθούν
να
παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων για Καλύπτονται από τα
«Έλληνες Πολίτες»
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
στα Α/Α 1 – 4
Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής Πρωτοδικείο Αθηνών/Τμήμα
αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών –
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν Αρ. Πρωτ. 9921/2012
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. Πρωτοδικείο Αθηνών/Τμήμα
1892/1990 και επίσης ότι δεν τελούν Ασφαλιστικών Μέτρων-Αρ. Πρωτ.
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 3468/2012
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
Πρωτοδικείο Αθηνών/Τμήμα
Εκούσιας Πολυμελούς – Αρ. Πρωτ.
9930/2012
Υπεύθυνη Δήλωση Προέδρου Δ.Σ.
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13.1.3 (iii)

Για τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο
για τις ΑΕ, απόσπασμα Ποινικού
Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποια από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθ. 43 του ΠΔ 60/2007

& Δ/ντος Συμβούλου ότι δεν
εκδίδεται πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής
περί μη διαδικασίας θέσης σε
αναγκαστική εκκαθάριση και περί
μη ενάρξεως διαδικασίας θέσεως
σε αναγκαστική διαχείριση, επίσης
ότι δεν εκδίδεται πιστοποιητικό
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής
περί
διορισμού
ή
αντικατάστασης εκκαθαριστή ή
συνεκκαθαριστή και ότι για την
πιο πάνω εταιρία δεν συντρέχουν
οι νομικές αυτές καταστάσεις, με
θεώρηση
του
γνησίου
της
υπογραφής τους
Προσκομίζεται στο Α/Α 1

Ο Διαγωνιζόμενος, πέραν των απαιτούμενων από το άρθρο 13 της Προκήρυξης
δικαιολογητικών, προσκόμισε επίσης:
α)

Επιστολή Παράτασης Εγγυητικής
1546224/13.09.2011 του Ε.Τ.Α.Α.

Επιστολής

Συμμετοχής

υπ’

αριθ.

β) Βεβαίωση από την Περιφέρεια Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Τμήμα
Ανωνύμων Εταιρειών – Αρ. Πρωτ. 8071/23.05.2012 με θέμα:

1) Μη υποβολής Πρακτικού Γ.Σ. της Re.De-Plan A.E. Consultants με το οποίο
να αποφασίζεται η λύσης και η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση
2) Μη υποβολής αίτησης, αγωγής ή δικαστικής απόφασης για λύση της
εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
3) Μη έκδοσης απόφασης της Υπηρεσίας για ανάκληση της άδειας σύστασης
της εταιρείας
4) Δημοσίευση καταστατικού και τροποποιήσεων αυτού
5) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους
γ)

Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών/Τμήμα Δημοσίευσης Εκούσιας
Πολυμελούς – Αρ. Πρωτ. 5773/2012 περί μη έκδοσης απόφασης για λύση της
εταιρείας Re.De-Plan A.E. Consultants.

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού
βρήκε πλήρη σύμφωνα με το άρθρο 13 της Προκήρυξης, τα ως άνω δικαιολογητικά
και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την οριστική κατακύρωση του έργου στην εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants. “
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση του
αρ.ΙV/12 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαγωνιζόμενης
εταιρείας Re-De-Plan A.E.Consulians , για την ανάθεση της εργασίας ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ.
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 ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά των κ.Μπραντζουκάκη Νικόλαου και
κ.Μαργέλη Γεώργιου, οι οποίοι αναφέρουν ότι διαφωνούν με την ανάγκη παροχής
της υπηρεσίας Παροχή ειδικού Συμβούλου υποστήριξης Δήμου Λευκάδας ,
την έγκριση του αρ.ΙV/12 πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
της διαγωνιζόμενης εταιρείας Re-De-Plan A.E.Consulians , για την ανάθεση της
εργασίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ
και την οριστική κατακύρωση του έργου στην εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants.
Η δαπάνη για το έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6495.010 πρ/σμού του Δήμου έτους
2012, από ΣΑΤΑ 2012 , σύμφωνα με την αρ.162/12 απόφαση του Δ.Σ.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 174/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

