ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 38/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 16
του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 2610/11-2-2015 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
Απόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Ασπασία Σούνδια , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 13ο της ηµερήσιας διάταξης: «Απόφαση της Ο.Ε. για την εξέταση των ενστάσεων και
την ανάδειξη µειοδότη του έργου «Βελτίωση Προσβασιµότητας και ∆ικτύωση χώρων
Ενδιαφέροντος Μέσω Παλαιών Μονοπατιών στο ∆ήµο Μεγανησίου» προϋπολογισµού
330.000,00€.
Εισηγητές: ∆ηµήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τ.Υ. ∆ήµου
Θωµάς Βουκελάτος, υπάλληλος Τ.Υ.
Ο Θωµάς Βουκελάτος, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3669/2008 άρθρα 26, 27 καθώς και την Εγκύκλιο 24/2004
2. Την αρ. 368/2013 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας, που εγκρίνει τη µελέτη και τα
τεύχη ∆ηµοπράτησης, τις αρ. 279/2013 και 292/2014 αποφάσεις της Ο.Ε. του ∆ήµου
Λευκάδας µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη του
αναδόχου και η ηµεροµηνία δηµοπράτησης του ως άνω έργου.
3. Το από 12/11/2013 Πρακτικό ∆ηµοπρασίας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου.
4. Την από 28–01-2015 ένσταση της συµµετέχουσας εργοληπτικής επιχείρησης µε την
επωνυµία «Νικήτας Ροντογιάννης», κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
για την απόρριψή της από τον διαγωνισµό λόγω µη προσκόµισης Βεβαίωσης
Εισφορών ΤΕΕ, σύµφωνα µε την οποία ο ως άνω λόγος αποκλεισµού δεν αναφέρεται
σε κανένα άρθρο της ∆ιακήρυξης και αν αναφέρεται ζητάται από την εν λόγω
επιχείρησης, να ενηµερωθεί εγγράφως. Η εν λόγω ένσταση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων» αλλά δεν
συνοδεύεται από παράβολο ποσού 280,00€, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης
σύµφωνα µε το άρθρο 59 του νόµου 4146/2013 (ΦΕΚ Α90/18-04-2015).
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5. Την από 30-01-2015 ένσταση από την συµµετέχουσα εργοληπτική επιχείρηση µε την
επωνυµία «Αθανάσιος Κρεµπούνης» όπου υποβλήθηκε 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 «Θεόδωρος
Σολδάτος» ως προσωρινό µειοδότη. Η εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε παράβολο 280,00€
σύµφωνα µε το άρθρο 59 του νόµου 4146/2013(ΦΕΚ Α90/18-04-2015). Η ένσταση αναφέρει
τους παρακάτω λόγους αποκλεισµού του προσωρινού µειοδότη:
α) Η Εργοληπτική επιχείρηση «Θεόδωρος Σολδάτος» δεν αναφέρει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση της
ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2.2.α. της διακήρυξης του έργου.
β) Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 22.β.ii δεν αναφέρονται ονοµαστικά τα πρόσωπα που
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησής και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε.
Επίσης ότι τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται απ’ όλους τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα να
προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών από το ΤΣΜΕ∆Ε
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού εξέτασε τις ενστάσεις γνωµοδοτεί τα παρακάτω:
1. Η ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε επωνυµία «Νικήτας Ροντογιάννης» δεν
εξετάζεται και απορρίπτεται διότι δεν προσκοµίσθηκε το απαραίτητο παράβολο για την
υποβολή της ένστασης, σύµφωνα µε την παρ. 4.1 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ
Α90/18-04-2015).
2. Η ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε επωνυµία «Αθανάσιος Κρεµπούνης»
όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ένστασής του, απορρίπτεται διότι ο προσωρινός
µειοδότης φέρει Υπεύθυνη ∆ήλωση καθώς και πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου
Λευκάδας µε αρ. πρωτ. 891/2014 που αποδεικνύει ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Ως προς το δεύτερο σκέλος της, η ένσταση γίνεται δεκτή διότι, ο προσωρινός µειοδότης
«Σολδάτος Θεόδωρος» δεν προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφονται ονοµαστικά
τα άτοµα που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης του και έχουν υποχρέωση ασφάλισης
στο ΤΣΜΕ∆Ε, ως όφειλε επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα τα άρθρα 23 παρ.22.β.ii και
24.1 της διακήρυξης. Όσον αφορά τον λόγο που αναφέρεται στην συνέχεια ότι δηλαδή δεν
έχουν προσκοµισθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της ασφαλιστικής ενηµερότητας και αφορούν την επιχείρηση καθώς και τα άτοµα που την
στελεχώνουν, απορρίπτεται ως αβάσιµος σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την διακήρυξη, τις
κείµενες διατάξεις και τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας που προσκοµίσθηκαν.
Ύστερα από τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση του από 13-01-2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου
«Βελτίωση Προσβασιµότητας και ∆ικτύωση χώρων Ενδιαφέροντος Μέσω Παλαιών
Μονοπατιών στο ∆ήµο Μεγανησίου»
2. Την απόρριψη της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Νικήτας
Ροντογιάννης» γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ
Α90/18-04-2015) και δεν προσκόµισε το απαραίτητο παράβολο για την υποβολή της
ένστασης.
3. Την αποδοχή της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Αθανάσιος
Κρεµπούνης» ως προς το πρώτο λόγο του δεύτερου σκέλους της -ότι δηλαδή ο προσφέρων
«Σολδάτος Θεόδωρος» δεν φέρει Υ.∆. µε τα άτοµα ονοµαστικά, που στελεχώνουν το πτυχίο
της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε, όπως όφειλε επί ποινή
αποκλεισµού, σύµφωνα τα άρθρα 23 παρ.22.β.ii καθώς και του άρθρου 24.1 της ∆ιακήρυξηςενώ απορρίπτει το πρώτο σκέλος, καθώς και τον δεύτερο λόγο του δεύτερου σκέλους της εν
λόγω ένστασης ως ανυπόστατα. Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµαστε ως προσωρινό
µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Αθανάσιος Κρεµπούνης», µε ποσοστό έκπτωσης 47%.

2

Η Επιτροπή µετά την διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε
υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση,
οµόφωνα αποφασίζει:
1. Την έγκριση του από 13-01-2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου
«Βελτίωση Προσβασιµότητας και ∆ικτύωση χώρων Ενδιαφέροντος Μέσω Παλαιών
Μονοπατιών στο ∆ήµο Μεγανησίου»
2. Την απόρριψη της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία
«Νικήτας Ροντογιάννης» γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 59 του
Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α90/18-04-2015) και δεν προσκόµισε το απαραίτητο παράβολο για
την υποβολή της ένστασης.
3. Την αποδοχή της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Αθανάσιος
Κρεµπούνης» ως προς το πρώτο λόγο του δεύτερου σκέλους της -ότι δηλαδή ο προσφέρων
«Σολδάτος Θεόδωρος» δεν φέρει Υ.∆. µε τα άτοµα ονοµαστικά, που στελεχώνουν το πτυχίο
της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε, όπως όφειλε επί ποινή
αποκλεισµού, σύµφωνα τα άρθρα 23 παρ.22.β.ii καθώς και του άρθρου 24.1 της
∆ιακήρυξης- ενώ απορρίπτει το πρώτο σκέλος, καθώς και τον δεύτερο λόγο του δεύτερου
σκέλους της εν λόγω ένστασης ως ανυπόστατα.
4. Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην µειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση «Αθανάσιος
Κρεµπούνης», µε ποσοστό έκπτωσης 47%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 38/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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Τα Μέλη

