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Ελληνική

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το µε αριθµό 5/ 2012 πρακτικό συνεδρίασης

--------------------

Αριθµός α̟όφασης : 85/ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Θέµα: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας
διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα
Κοζάνης» προϋπολογισµού 4.220.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23% και
αριθµό µελέτης 119/2011 και έγκριση ή µη αποτελέσµατος και
κατακύρωση ή µη του διαγωνισµού.
Σήµερα την 20 η Μαρτίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13 : 00 µ.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
16093/16.03.2012 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 2/2.1.2011), βρέθηκαν παρόντα τα
οκτώ (8) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λάζαρος Μαλούτας, ως Πρόεδρος
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικολέτα Μπουµπόναρη
η οποία αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε
τα παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της
διακήρυξης, διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την αριθµ. 583/2011 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε τον τρόπο
εκτέλεσης, µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων
χώρων της περιοχής Ηπειρώτικα Κοζάνης» προϋπολογισµού 4.220.000,00 ευρώ µε
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ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 119/2011 την οποία ενέκρινε µε την αριθµό 501/2011
απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µε την αριθµ. 3/2012 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης περίληψη της οποίας
δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµ. 28 /τ. ∆.∆.Σ /27.01.2012 ΦΕΚ
Το έργο είναι ενταγµένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α)
και από Εθνικούς πόρους (αριθ. ενάρ. έργου 2011ΕΠ00580025)
Ο ∆ιαγωνισµός διενεργήθηκε την 14 η Φεβρουαρίου 2012 ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.), στην οποία πήραν µέρος οι παρακάτω δεκατέσσερις (14)
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κ/Ξ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Π & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Κ/Ξ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΛΙΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Κ / Ξ ΜΩΥΣΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΣ – ΖΑΝ∆ΕΣ
ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Κ /Ξ ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. – ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
Κ / Ξ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -¨ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗ Μ Ο.Ε.¨
ΤΕΜΚΟ Α.Τ.Ε.
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ Α.Τ.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.
ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Κ / Ξ ¨Ι∆ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. – Ι∆
ΧΡΥΣΟΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ - ΡΑΦΤΗΣ ΕΝΤΥ ΙΩΑΝΝΗ

Μετά την όλη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού Κρίνονται αιτιολογηµένα
απαράδεκτες οι παρακάτω δύο (2) προσφορές :
1. Η κατά σειρά υποβολή 1η προσφορά της υποψήφιας Κ/Ξ «ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ
ΕΕ – ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» κρίνεται απαράδεκτη διότι
κατά παράβαση της παρ. 24.3 της αναλυτικής διακήρυξης η οποία αναφέρει ότι : «Σε
περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό
συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη
σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής των
κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα
ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία)» , η παραπάνω Κ/Ξ δεν αναφέρει στο έγγραφο
σύστασης της κοινοπραξίας τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών επί
των εργασιών οδοποιίας.
2. Η κατά σειρά υποβολής φακέλου 11η προσφορά της υποψήφιας εργοληπτικής
επιχείρησης «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.» κρίνεται απαράδεκτη, διότι κατά παράβαση της παρ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η /20. 03. 2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Σελίδα 2 από 6

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΛΠ-86Ψ

ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

23.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης η οποία αναφέρει ότι : «Στην περίπτωση που η
φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα
Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση (του
µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων
είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι
σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον
στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του
διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος
προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη
αυτά», η παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση δεν κατέθεσε έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση
τα οποία να αποδεικνύουν ότι το στέλεχος του πτυχίου ΚΥΡΟΥ Α.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ µε αρ. ΜΕΚ 14522 και αρ. ΜΕΕΠ
8889 είναι ασφαλιστικά ενήµερος κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Στο διάστηµα των πέντε (5) ηµερών από τη µε αριθµ. πρωτ.: 13073/05.03.2012
ανακοίνωση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ασκήθηκε η µε αριθµ. πρωτ.
:14726/12.03.2012 εµπρόθεσµη ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης ¨ΙΚΤΙΝΟΣ
Α.Τ.Ε.¨
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στη µε αριθµ. πρωτ. 15278/14.03.2012 εισήγηση -διατύπωση
γνώµης σχετικά µε την παραπάνω ένσταση, αναφέρει τα παρακάτω : ¨… O παρακάτω
υπογεγραµµένος Τζιόµπρας Γεώργιος Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού
του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα Κοζάνης»
προϋπολογισµού 4.220.000,00 € συµπ. Φ.Π.Α. συγκάλεσα σήµερα ηµέρα Τετάρτη 14-032012 τα µέλη της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού του παραπάνω έργου, ώστε να
γνωµοδοτήσουµε επί της υπ. αριθµ. πρωτ.: 14726/12-03-2012 ένστασης, η οποία κατατέθηκε
από την εργοληπτική επιχείρηση: «ΙΚΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο
«ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.» , προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοζάνης, κατά του από
06-03-2012 πρακτικού δηµοπρασίας το οποίο εξέδωσε οµόφωνα η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του
διαγωνισµού του παραπάνω έργου.
Η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού οµόφωνα απέρριψε την προσφορά της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.» διότι: η παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση δεν κατέθεσε
οποιοδήποτε πρωτότυπο έγγραφο, ή φωτοτυπία πρωτοτύπου εγγράφου συνοδευόµενη από
υπεύθυνη δήλωση, τα οποία να αποδεικνύουν ότι το στέλεχος του πτυχίου ΚΥΡΟΥ Α.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ µε αρ. ΜΕΚ 14522 και αρ. ΜΕΕΠ 8889
είναι ασφαλιστικά ενήµερος κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού σύµφωνα µε όσα
απαιτούνται από την παρ. 23.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης, η οποία αναφέρει ότι : «Στην
περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη
δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο
συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού
και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον
στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του
διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει
επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά».
Η εργοληπτική επιχείρηση «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.» στην από 12-03-2012 ένσταση της
υποστηρίζει ότι κακώς απορρίφθηκε η προσφορά της, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ.
αρ. 5/2008 εγκυκλίου του πρώην Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί έκδοσης Ενηµερότητας
Πτυχίου την οποία και επικαλείται, αναφέρει ότι: «Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 2 της µε
αριθµό 5/2008 εγκυκλίου για την έκδοση Ε.Π. θα έπρεπε εφεξής να υποβάλλονται και
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υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης ότι τα πρόσωπα που απασχολούνται µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στην επιχείρηση έχουν δηλωθεί στους οικείους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους οικείους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, κατάσταση µε τα πρόσωπα που στελεχώνουν το πτυχίο της
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε και ασφαλιστική ενηµερότητα
του ΤΣΜΕ∆Ε για τα πρόσωπα αυτά».
Η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Κοζάνης την απόρριψη της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.»
διότι :
Α) Στην παρ. 23.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου αναφέρεται ότι: « Εφόσον στην
Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου
είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της
Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά».
Είναι σαφής ο διαχωρισµός µεταξύ της έννοιας «ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ» και της
έννοιας «ΠΤΥΧΙΟ», όπου στην δεύτερη έννοια η παράγραφος της αναλυτικής διακήρυξης
παραπέµπει ανεπιφύλακτα στην βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ. της εργοληπτικής επιχείρησης την οποία
και στελεχώνει ο ΚΥΡΟΥ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ µε αρ. ΜΕΚ
14522 και αρ. ΜΕΕΠ 8889.
Στην συγκεκριµένη παράγραφο γίνεται αναφορά περί ασφαλιστικής ενηµερότητας των
στελεχών πτυχίου (βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ.). Άρα η υποχρέωση προσκόµισης ασφαλιστικής
ενηµερότητας όλων των στελεχών της βεβαίωσης Μ.Ε.ΕΠ. όπου και αν είναι ασφαλισµένα
είναι υποχρεωτική και όχι µόνο όσων είναι ασφαλισµένοι στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε.
Β) Η Εγκύκλιος την οποία επικαλείται η «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.» έχει ήδη ενσωµατωθεί στην
αναλυτική διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας ( τύπου Β), σύµφωνα µε την οποία συντάχθηκαν
οι όροι διακήρυξης του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα
Κοζάνης» , όπως και εγκρίθηκαν µε την υπ.αρ. 3/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Κοζάνης. Από το παραπάνω τεκµαίρεται ότι αποκλειστικό κριτήριο για την
απόρριψη της προσφοράς της «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.» αποτελεί η εγκεκριµένη αναλυτική
διακήρυξη της δηµοπράτησης του έργου και ουδέν άλλο έγγραφο.
Κατόπιν όλων των παραπάνω εισηγούµαστε στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοζάνης
µε ψήφους πέντε (5) κατά και καµίας υπέρ, την απόρριψη της ένστασης της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.» ως αβάσιµη.…¨
Από το 14.02.2012 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) προκύπτει ότι
προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε. (Ερµού 25, 145 64 Κηφισιά Αττικής, τηλ. 210 8184013, fax 210 8184922),
σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της η οποία ανέρχεται σε µέση έκπτωση σαράντα
πέντε και δέκα τοις εκατό (45,10 %) επί των τιµών της µελέτης.
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, προτείνω λοιπόν, να δεχθούµε τη γνώµη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.), να απορρίψουµε τη µε αριθµ. πρωτ. :14726/12.03.2012 ένσταση
της εργοληπτικής επιχείρησης ¨ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.¨, να εγκρίνουµε το αποτέλεσµα του
από 14 Φεβρουαρίου 2012 διαγωνισµού και να προβούµε στην κατακύρωση του
διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Ερµού 25, 145
64 Κηφισιά Αττικής, τηλ. 210 8184013, fax 210 8184922)
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 "∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων"
(Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α/29.02.1984) όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις του από τους Ν.2052/1992, Ν.2229/1994, Ν. 2338/1995,
Ν.2372/1996, Ν. 2940/2001, Ν. 3212/2003, Ν. 3263/2004, Ν. 3316/2005 και Ν.
3481/2006
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 "Κατασκευή δηµοσίων έργων" (Φ.Ε.Κ.
223/τ.Α/31.12.1985) όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις του από το Π.∆. 286/1994, Π.∆. 368/1994, Π.∆. 210/1997, Π.∆.
285/1997 και Π.∆. 218/1999
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 171/1987 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και
ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α και άλλες
σχετικές διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α/02.06.1987) όπως ισχύει σήµερα µετά την
τροποποίηση και συµπλήρωση του από το Π.∆. 229/1999
5. Τη µε αριθµό 119/2011 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
προϋπολογισµού 4.220.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23%
6. Τη µε αριθµό 583/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ¨περί του τρόπου
εκτέλεσης του έργου¨
7. Τη µε αριθµό 3/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ¨περί καθορισµού των
όρων της διακήρυξης¨
8. Το από 14.02.2012 πρακτικό της Ε. ∆. µε όλα τα στοιχεία.
9. Τη αριθµ. πρωτ. :14.726/12.03.2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης
¨ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.¨
10. Τη µε αριθµ. πρωτ. 15.278/14.03.2012 εισήγηση -διατύπωση γνώµης της Ε.∆.
11. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Απορρίπτει τη µε αριθµό 14.726/12.03.2012 ένσταση της υποψήφιας εργοληπτικής
επιχείρησης ¨ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.¨ κατά του Πρακτικού διαγωνισµού της 14ης
Φεβρουαρίου 2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις
κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα Κοζάνης» προϋπολογισµού 4.220.000,00
ευρώ µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 119/2011, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της παρούσας.
Β. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του τακτικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού που
διενεργήθηκε την 14 η Φεβρουαρίου 2012 για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του
έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα Κοζάνης»
προϋπολογισµού 4.220.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 119/2011.
Γ. Κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων περιοχής
Ηπειρώτικα Κοζάνης» προϋπολογισµού 4.220.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23% και αριθµό
µελέτης 119/2011, στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Ερµού 25,
145 64 Κηφισιά Αττικής, τηλ. 210 8184013, fax 210 8184922), σύµφωνα µε την
οικονοµική προσφορά της η οποία ανέρχεται σε µέση έκπτωση σαράντα πέντε και δέκα
τοις εκατό (45,10 %) επί των τιµών της µελέτης.
∆. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τα παραπέρα ενέργειες.
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Η ̟αρούσα α̟όφαση ̟ήρε αριθµό 85 / 2012
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)

Λάζαρος Μαλούτας
∆ήµαρχος Κοζάνης

Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Ακριβές Α̟όσ̟ασµα
Κοζάνη, 20 Μαρτίου 2012
Ο Γραµµατέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης
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