ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 37/2015
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 12ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. επί της εισήγησης της επιτροπής για την ένσταση και έγκριση του πρακτικού του
διαγωνισµού του έργου: «e-lefkas (Καινοτόµο πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής ∆ήµου
Λευκάδας)».
Εισηγητής: ∆ηµήτρης Βραχνούλας, Πρ/µενος Τ.Υ. ∆ήµου

Ο Πρ/µενος της Τ.Υ. του ∆ήµου κ. ∆ηµήτρης Βραχνούλας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην Ο.Ε. την εισήγησης της επιτροπής για την ένσταση και έγκριση του πρακτικού του διαγωνισµού
του έργου: «e-lefkas (Καινοτόµο πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής ∆ήµου Λευκάδας), η
οποία έχει ως εξής:
«ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«e-Lefkas: Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής
∆ήµου Λευκάδας»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 230.000,00 ΕΥΡΩ
Στη Λευκάδα και στα γραφεία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου, σήµερα την 9η του
µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθαν
σε συνεδρίαση οι υπογεγραµµένοι:
1) Βραχνούλας ∆ηµήτριος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2) Κορφιάτης Ιωάννης, ΠΕ1 ∆ιοικητικού και
3) ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, ΠΕ1 ∆ιοικητικού- Οικονοµικού
που αποτελούν την επιτροπή διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών για
το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθµ. 282/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, για τη διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου«e-Lefkas:
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Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής
∆ήµου Λευκάδας» για την
εκδίκαση της από 1839/30-1-2015 ενστασης της εταιρείας ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.Γ.Ε. κατά
του από 28-1-2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού.
Η Επιτροπή εχοντας υπόψη:
• τις ισχυουσες διατάξεις
• Την διακήρυξη του έργου
• Το από 28-1-2015 πρακτικό διαγωνισµού
• Την ένσταση 1839/30-1-2015 της εταιρείας ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.Γ.Ε.
Εισηγείται τα κάτωθι:
Υποέργο 1:

Α) Σύµφωνα µε τους όρους διακήρυξης στη σελ. 99 παρ 3Α στην περιγραφή των
δικαιολογητικών συµµετοχής υποβάλλεται από το διαγωνιζόµενο υπεύθυνη δήλωση ότι η
εταιρεία είναι ενήµερη ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης και τις φορολογικές της υποχρεώσεις.
Ο διαγωνιζόµενος µε την ένστασή του ισχυρίζεται ότι στον πίνακα 3.1 περιλαµβάνονται
στελέχη τα οποία είναι ασφαλισµένα αποκλειστικά στο ΙΚΑ.
Αυτό όµως δεν διευκρινίζει αν η εταιρεία έχει ασφαλιστική ενηµερότητα άλλων
ασφαλιστικών
φορέων.
Β) Σύµφωνα µε τους όρους διακήρυξης στις σελ. 125-126 στην περιγραφή των
δικαιολογητικών συµµετοχής απαιτείται πίνακας οµάδας Έργου για τους Μόνιµους
Υπαλλήλους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα.
Η εταιρία έχει καταθέσει πίνακα Οµάδας Έργου για τους Μόνιµους Υπαλλήλους και τους
εξωτερικούς συνεργάτες της βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης (σελ 125-126). Ωστόσο,
στη στήλη «Ποσοστό Συµµετοχής», που αφορά το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους
στο σύνολο του έργου (100%), έχουν συµπληρωθεί ποσοστά µε άθροισµα µεγαλύτερο από
750%. Επιπλέον από το άθροισµα των πινάκων των Υπαλλήλων (59,8%) και των Εξ.
Συνεργατών (55,3%) δεν προκύπτει το σύνολο του έργου.
Ο ίδιος ο ενιστάµενος παραδέχεται ότι η αναφορά στο ποσοστό συµµετοχής
λανθασµένα αναφέρεται στο πηλίκο των ανθρωποµηνών κάθε µέλους της οµάδας
δια των µηνών που αφορούν στην συνολική διάρκεια του έργου και όχι στο
πηλίκο των ανθρωποµηνών του δια των συνολικών προσφερόµενων
ανθρωποµηνών.
Αρα δεν προκύπτει η πραγµατική εικόνα των ανθρωποµηνών.
Υποέργο 2:
Επειτα από την εξέταση της ένστασης του διαγωνιζόµενου και τον ενδελεχή έλεγχο των
δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Α) Σύµφωνα µε τους όρους διακήρυξης στη σελ. 99 παρ 3Α στην περιγραφή των
δικαιολογητικών συµµετοχής υποβάλλεται από το διαγωνιζόµενο υπεύθυνη δήλωση ότι είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της εταιρίας, Νέστωρ Ζύγρας, στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 3-Α της
σελίδας 99 της διακήρυξης δηλώνει για το σηµείο (3) ότι: η εταιρία είναι ενήµερη ως
προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής
κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ) και τις φορολογικές της υποχρεώσεις, χωρίς να διευκρινίζεται
αν η εταιρία έχει ασφαλιστικής ενηµερότητα άλλων ασφαλιστικών φορέων.
Β) Σύµφωνα µε τους όρους διακήρυξης στις σελ. 125-126 στην περιγραφή των
δικαιολογητικών συµµετοχής απαιτείται πίνακας οµάδας Έργου για τους Μόνιµους
Υπαλλήλους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα.
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Η εταιρία έχει καταθέσει πίνακα Οµάδας Έργου για τους Μόνιµους Υπαλλήλους και τους εξωτερικούς
συνεργάτες της βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης (σελ 125-126). Ωστόσο, στη στήλη «Ποσοστό
Συµµετοχής», που αφορά το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στο σύνολο του έργου (100%),
έχουν συµπληρωθεί ποσοστά µε άθροισµα µεγαλύτερο από 750%. Επιπλέον από το άθροισµα των
πινάκων των Υπαλλήλων (59,8%) και των Εξ. Συνεργατών (55,3%)δεν προκύπτει το σύνολο του έργου.
Τα ποσοστά αυτά δηµιουργούν µια σύγχυση για την Οµάδα Έργου και δεν δίνουν την πραγµατική
εικόνα των Ανθρωποµηνών.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.Γ.Ε. καθώς και την απόρριψη της προσφοράς της για το υποέργο 2, ως
απαράδεκτη.»
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τρία (3) µέλη της επιτροπής, οι κ.κ. Μάρκος Νικητάκης, Γιαννιώτης
Οδυσσέας και Γκογκάκης Γρηγόριος.
Λευκό ψήφισαν δύο (2), οι κ.κ. Σέρβος Κων/νος και Βλάχος Κων/νος.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.Γ.Ε. καθώς και την
απόρριψη της προσφοράς της για το υποέργο 2, ως απαράδεκτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 37/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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