Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:17/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:121/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 12η του µήνα
Iουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.15617/7.6.2013
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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα -Μακρή Αικατ.
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.17-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για
επικύρωση πρακτικών της
δηµοπρασίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.∆.Α. ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥΚΑΣΤΟΥ πρ/σµου 317.060,24€ µε αναθεώρηση και Φ.ΠΑ..
Εισηγητ : κ.Βραχνούλας ∆ηµήτρης-∆/ντης ΤΥ∆Λ

O Eσηγητής αναφέρει:
“ Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3669/2008 άρθρα 26,27 και την Εγκύκλιο 24/2004
2.Την αρ. 339/2012 απόφαση ∆.Σ. και την αρ. 39/2013 απόφαση Ο.Ε. µε την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης διαγωνισµού για την ανάδειξη του
αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ∆
Λευκάδας» προϋπολογισµού 317.060,24€ .
3.Το από 09/04/2013 πρακτικό ∆ηµοπρασίας της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ∆. Λευκάδας».

4. Την από 22-04-2013 ένσταση, από την συµµετέχουσα εργοληπτική επιχείρηση
µε την επωνυµία Μάντζιος Βασίλειος 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. Αθανασίου Κρεµπούνη για τους παρακάτω λόγους :
α) Σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης η εργοληπτική επιχείρηση που
συµµετέχει στο διαγωνισµό να προσκοµίζει πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρµόδια αρχή του κράτους περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της
εργοληπτικής Επιχείρησης ,όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης ,σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την
ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία για την εργ. Επιχ. για όλες τις Κ/Ξ στις οποίες
συµµετέχει , καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί «παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08
(Κ∆Ε)στην Ελλάδα».
Η συγκεκριµένη Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία « ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡΕΜΠΟΥΝΗΣ» στην Υπεύθυνη ∆ήλωση που έχει καταθέσει και αναφέρεται στα
έργα που έχει υπό εκτέλεση αναφέρει ∆εν εκτελώ έργο την παρούσα περίοδο και
δεν αναφέρεται στην αλήθεια γιατί στην πραγµατικότητα έχει σε εκτέλεση το έργο
“Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού – Μεταβυζαντινού Οικισµού Ουζντίνας»
Προϋπολογισµού 20.867.81€ της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων , άρα
απέκρυψε στοιχεία και το γεγονός αυτό είναι λόγος αποκλεισµού .
Στη συνέχεια µε τα αριθ. 11817/10-05-2013 και 11821/10-05-2013 έγγραφά µας
ζητήσαµε α) από την 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων τη χορήγηση στοιχείων
για το έργο « Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού – Μεταβυζαντινού Οικισµού
Ουζντίνας».
β) από το ΠΕ∆ΜΕ∆Ε Ηπείρου επιβεβαίωση αν στην αριθ. 67/07.01.2013 βεβαίωση
τους ισχύει ο αριθµός Μ Ε Ε Π που αναγράφεται .
Στις 17-05-2013 µε αριθ. πρωτ. 2011 η 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ενηµερώνει ότι Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία « ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡΕΜΠΟΥΝΗΣ» έχει επιλεγεί ως ανάδοχος στα πλαίσια του ανωτέρω έργου
σύµφωνα µε τον πρόχειρο διαγωνισµό και έχει υπογράψει την αριθ. 196/21-01-2013
σύµβαση και το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί έως τις 21/06/2013. Στις 15-052013 το Π Ε ∆ Μ Ε ∆ Ε Ηπείρου µας ενηµερώνει ότι η παραπάνω βεβαίωση
εκδόθηκε µε βάση την βεβαίωση ΜΕΕΠ 19694 που είναι καταχωρηµένη στο
σύστηµα της ένωσης τους.
5. Την από 24-04-2013 ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία
« ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΕΜΠΟΥΝΗΣ» .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Να εγκριθούν τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Νήσων Καλάµου και Καστού ∆. Λευκάδας» .

του

έργου

Β. Την απόρριψη της από 24.04.2013 της ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης
µε την επωνυµία « ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΕΜΠΟΥΝΗΣ» γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις
του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013(ΦΕΚ Α90/18-04-2013 και δεν προσκόµισε το
απαιτούµενο παράβολο για την υποβολή της ένστασης .
Γ. Να γίνει δεκτή η από 22 - 04 - 2013 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε
την επωνυµία Μάντζιος Βασίλειος για τους παραπάνω βάσιµους λόγους .

∆. Σύµφωνα µε τα παραπάνω µειοδότης να ανακηρυχθεί ο Μάντζιος Βασίλειος µε
ποσοστό έκπτωσης 19%”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει τα πρακτικά
της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Νήσων Καλάµου και
Καστού ∆. Λευκάδας», σύµφωνα και µε την παραπάνω 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

Α. Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Αποκατάσταση
ΧΑ∆Α Νήσων Καλάµου και Καστού ∆. Λευκάδας» .
Β. Εγκρίνει την απόρριψη της από 24.04.2013 ένστασης της Εργοληπτικής
Επιχείρησης µε την επωνυµία « ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΕΜΠΟΥΝΗΣ» γιατί δεν τηρήθηκαν
οι διατάξεις
του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013(ΦΕΚ Α90/18-04-2013 και δεν
προσκόµισε το απαιτούµενο παράβολο για την υποβολή της ένστασης .
Γ. Αποδέχεται την από 22 - 04 - 2013 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε
την επωνυµία Μάντζιος Βασίλειος για τους λόγους που αναφέρονται στην
παραπάνω εισήγηση .
∆. Σύµφωνα µε τα παραπάνω κατακυρώνει τη δηµοπρασία του έργου στον µειοδότη
Μάντζιο Βασίλειο µε ποσοστό έκπτωσης 19%.
Η διάθεση πίστωσης έχει εγκριθεί µε την αρ.43/2013 απόφαση Ο.Ε. , στον Κ.Α.207326.002, πρ/σµού 2013, ποσό 317.060,24€ µε αναθεώρηση και Φ.ΠΑ.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 121/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

