Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:32/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:266/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 7η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
29081/2.11.2012 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 oκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4) Σάντα-Μακρή Αικ.
5)Πεντεσπίτης Νικόλαος
6) Ζουριδάκης Ευτύχιος
7)ΜαργέληςΓεώργιος
8)Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.32-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για εξέταση ένστασης κατά των όρων της
αρ.28371/24-10-12 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για τη προμήθεια
υπόγειων κάδων.
Εισηγητ:κ.Αντώνης Αθανίτης-υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
“ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την αριθμ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Αρμόδια όργανα
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με απευθείας ανάθεση,
διαγωνισμό και με διαπραγμάτευση.
5. Την αριθμ. 254/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της αριθμ. 28371/24-10-2012 διακήρυξης.
6. Την από 28-10-2012 (αριθμ. πρωτ. 28839/30-10-2012 Δήμου Λευκάδας)
εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας OKTAGON GmbH (HELLAS), Οιδίποδος 16, Τ.Κ.

16675 Γλυφάδα, κατά των όρων της αριθμ. 28371/24-10-2012 διακήρυξης του
διαγωνισμού.
7. Το αριθμ. ΕΣ. 1258//02-11-2012 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την κατάθεση
έγγραφων απόψεων επί των τεχνικών θεμάτων που αναφέρονται στην κατατεθείσα
ένσταση.
8. Το από 07-11-2012 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εισηγούμαστε
Την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας OKTAGON GmbH (HELLAS) κατά
της αριθμ. 28371/24-10-2012 διακήρυξης του Δήμου Λευκάδας για τους παρακάτω
λόγους :
α) Επί της ουσίας των αναφορών/επιχειρημάτων, η ενιστάμενη εταιρεία αναφέρεται
σε ένα προηγμένης τεχνολογίας νέο προϊόν ονομαζόμενο “WASTE-0-MAT” το οποίο
θα κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Όμως πέραν της αναφοράς σε χωρητικότητες του
συστήματος δεν παραθέτει κανένα τεχνικό στοιχείο ώστε να μπορεί να κατανοήσει
κανείς περί τίνος πρόκειται προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί, ούτε παραθέτει
ένδειξη κόστους για να θεμελιώσει το ισχυριζόμενο από εκείνη «υψηλό κόστος του
προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης προμήθειας».
Μια έρευνα στο διαδίκτυο δεν επέτρεψε να εντοπιστεί κάποια αναφορά ή τεχνική
περιγραφή στο προβαλλόμενο σύστημα. Μετά από διεξοδικές αναζητήσεις ευρέθη
μόνο μια αναφορά στη λέξη “WASTE-O-MAT” στην ιστοσελίδα της εταιρίας χωρίς
όμως παραπομπή σε περαιτέρω περιγραφικά στοιχεία.
Υπενθυμίζουμε ότι η κατάληξη του Δήμου μας στο “Ελαφρού” τύπου σύστημα
υπόγειων κάδων χωρ. 3000 Lt όπως αυτό προδιαγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης της προμήθειας (A.M. 85/2012), είναι αποτέλεσμα μιας
έρευνας αγοράς που προηγήθηκε για τα διάφορα συστήματα που λειτουργούν στην
Ελλάδα και επαφών με τους ΟΤΑ που τα υιοθέτησαν προκειμένου να εξαχθούν
σχετικά συμπεράσματα.
Η τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση της επιλογής του Δήμου μας επικυρώθηκε με την με
αρ. 163/2012 απόφαση Δ.Σ. κατά την συνεδρίαση της 23.05.2012 και με την οποία
υποβλήθηκε πρόταση της ένταξης του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
και ανακύκλωσης» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 20122015» του Πράσινου Ταμείου.
Επομένως η ενισταμένη είχε την ευχέρεια από τον μήνα Μάιο 2012 να ενημερωθεί
για την σχετική απόφαση Δ.Σ. και την τεχνικοοικονομική μελέτη η οποία αναρτήθηκε
με τον κωδικό αριθμό ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΛΙ-7ΜΚ στη Διαύγεια.
Αναφορικά με τους ισχυρισμούς της περί «φωτογραφικών» προδιαγραφών που
αφορούν μόνο ένα κατασκευαστή, η έρευνα αγοράς της Υπηρεσίας εντόπισε
τουλάχιστον 4 κατασκευαστές εκ των οποίων 2 στην Ισπανία, 1 στην Τσεχία και 1
στην Σερβία οι οποίοι αν ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν στον
διενεργούμενο διαγωνισμό. Γι’ αυτό τον λόγο οι υπηρεσίες του Δήμου προνόησαν και
στις 24.10.2012 απεστάλη η σχετική προκήρυξη για δημοσίευση στην επίσημη
εφημερίδα Ε.Ε. και η οποία δημοσιεύτηκε στις 27.10.2012 (2012/S 208-342364)
Τονίζεται επίσης ότι οι υπό προμήθεια υπόγειοι κάδοι πρόκειται να τοποθετηθούν σε
σημεία της ανατολικής και δυτικής παραλίας και στις πλατείες Μαρκά και Ζαμπελίων.
Στα σημεία αυτά υπολογίζεται να υπάρχει το φαινόμενο διήθησης θαλασσινού νερού
με διαβρωτικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου προβλέφθηκε στις τεχνικές
προδιαγραφές το υπόγειο τμήμα να αποτελείται από προκατασκευασμένο φρεάτιο εκ
σκυροδέματος κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της
κατασκευής.
β) Για τις υπόλοιπες αναφορές/ισχυρισμούς της ενιστάμενης εταιρείας :

Η απαίτηση μιας ελάχιστης ποσότητας εγκατεστημένων κάδων αποτελεί για τον
Δήμο ένα εχέγγυο για την απόδειξη της εμπειρίας και επιτυχούς λειτουργίας ενός
προτεινόμενου συστήματος. Επίσης ο καθορισμός ενός ελάχιστου χρόνου
λειτουργίας ενός συστήματος αποτελεί απόδειξη καλής συμπεριφοράς σε βάθος
χρόνου. Γιατί να πειραματίζεται ο Δήμος με συστήματα για τα οποία δεν υπάρχουν
έμπρακτα στοιχεία από την χρήση τους, και να οδηγείται να επιλέξει συστήματα τα
οποία θα ξεκινήσουν να τίθενται σε λειτουργία, όπως αναφέρει η ενιστάμενη.
Η παράγραφος 3.12 του άρθρου 7 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων κάνει ρητή
αναφορά στη συμμόρφωση στα πρότυπα ΕΝ-13071-1 και ΕΝ-13071-2 που διέπουν
τα συστήματα υπόγειων κάδων η οποία απαιτεί την προσκόμιση σχετικών
πιστοποιητικών και ως εκ τούτου καταρρίπτονται οι σχετικοί ισχυρισμοί περί
αυθαίρετων περιορισμών.
Ως γνωστόν, η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτεί σε καμία περίπτωση μια διακήρυξη
να συντάσσεται και σε άλλη/άλλες επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. πέραν από την
Ελληνική εφόσον η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Λευκάδας) εδρεύει στην Ελλάδα.
Αντίστοιχα οι αναθέτουσες αρχές στην Γερμανία - όπου εδρεύει η ενιστάμενη - δεν
υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις διακηρύξεις τους π.χ. στην Ελληνική γλώσσα
προκειμένου να διευκολύνουν ενδεχόμενους υποψήφιους προμηθευτές από την
Ελλάδα.
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και το κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης είναι η χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα
αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των προσφορών και προτίμησης προσφορών για
συστήματα που θα κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι το καθεστώς
προτίμησης «εγχώριας παραγωγής/βιομηχανίας» έχει καταργηθεί προ πολλών ετών
στα πλαίσια της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς.
Μετά από σχετική έρευνα που διεξήχθη στους Δήμους που υιοθέτησαν παρόμοια
συστήματα με αυτό που προδιαγράφεται στην με αρ.85/2012 μελέτη δεν
διαπιστώθηκε να αντιμετωπίζουν θέματα όπως αυτά προβάλλονται στο δισέλιδο της
ενιστάμενης με τίτλο «μειονεκτήματα»
Οι αναφορές στο «υψηλό κόστος προμήθειας» είναι αβάσιμες καθόσον σε άλλους
Δήμους που υιοθέτησαν παρόμοιο σύστημα υπόγειων κάδων επαληθεύτηκε η
ορθότητα της τεχνικής επιλογής τους σε μακροπρόθεσμη βάση, πέραν δε από το
αρχικό κόστος αγοράς οι Δήμοι αυτοί δεν έχουν καμία πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών ή αναλωσίμων. Κατά την
αποκομιδή, το σύστημα αυτό προσφέρει αποτελεσματική εργονομία χωρίς να
υπάρχουν ιδιαίτερες χρονοκαθυστερήσεις και το ίδιο απορριμματοφόρο είναι σε θέση
να εξυπηρετήσει όλους τους υπάρχοντες κάδους (υπόγειους και κοινούς
τροχήλατους), με συνέπεια να διατηρείται το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων
σε λογικά πλαίσια.
Η αισθητική εναρμόνιση των προδιαγραφόμενων υπόγειων κάδων με τα σημεία
εγκατάστασης καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου.
γ) Σύμφωνα με την αριθμ. 14873/395/04-04-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» με την οποία
παρέχονται οδηγίες εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως προσαρμόστηκε στην
Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ. 60/07, αναφέρεται ότι «σύμφωνα την παρ. 4 του
άρθρου 36 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται
αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) σε μια
επίσημη γλώσσα της Κοινότητας, την οποία επιλέγει η αναθέτουσα αρχή. Οι
Ελληνικές Αναθέτουσες Αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις τους στην Ελληνική ή σε
μια άλλη κοινοτική γλώσσα, εφόσον επικαλεστούν συγκεκριμένους σοβαρούς
λόγους. Μια περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης
δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., με μέριμνα της
Κοινότητας».

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της αριθμ. 28371/24-10-2012 διακήρυξης του Δήμου
Λευκάδας, περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε σε δύο οικονομικές εφημερίδες
(Κέρδος, Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών) σε δύο τοπικές (Τα Νέα της Λευκάδας,
Λευκαδίτικος Λόγος) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 718/26-10-2012) και στην Υπηρεσία Επίσημων
Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι η αρμοδιότητα
για δημοσίευση περιληπτικής περιγραφής της προκήρυξης και σε άλλες
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκει στην Αναθέτουσα
Αρχή (Δήμος Λευκάδας) αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.
Kατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να
αποφασίσουν για την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας OKTAGON GmbH
(HELLAS) κατά της αριθμ. 28371/24-10-2012 διακήρυξης του Δήμου Λευκάδας για
τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση .
Η Επιτροπή αφού άκουσε το 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 επτά (7) ψήφους υπέρ και έναν(1)ΠΑΡΩΝ του κ.Μαργέλη και απορρίπτει την
ένσταση της εταιρείας OKTAGON GmbH (HELLAS) κατά της αριθμ. 28371/24-102012 διακήρυξης του Δήμου Λευκάδας για τους λόγους που αναφέρονται στην
παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 266/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

