Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:15/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:113/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 1η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.15554/27.5.2011 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]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Νικόλαος Πεντεσπίτης
6] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σάντα- Μακρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.15-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Εγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
κάδων απορριµάτων, επίστυλων απορριµατοδεκτών & χειραµαξιδίων
οδοκαθαριστών του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Αθανίτης ΑντώνηςΥπάλληλος ∆ήµου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή σχετικά µε το παραπάνω θέµα, ότι
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων 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 ∆ιοίκησης-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 αριθ. 94/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης.

6. Την αριθµ. 13770/19-05-2011 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την
προµήθεια κάδων απορριµµάτων, επίστυλων απορριµµατοδεκτών & χειραµαξιδίων
οδοκαθαριστών.
7. Την αριθ.5/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίσθηκαν οι
επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των
προµηθειών που υπάγονται στον ΕΚΠΟΤΑ.
8. Το από 27-05-2011 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.
9. Το αριθµ. 15736/30-05-2011 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς τις
συµµετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισµό.
10. Την από 31-05-2011 ένσταση της εταιρείας SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (αρ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας16019/31-05-2011).
11. Το από 01-06-2011 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση των από 27-05-2011 και 01-06-2011 πρακτικών της Επιτροπής
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων,
επίστυλων απορριµµατοδεκτών & χειραµαξιδίων οδοκαθαριστών του ∆ήµου
Λευκάδας και της Επιτροπής αξιολόγησης αντιστοίχως σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού (πρακτικό 27-05-2011):
Α. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΒΙΟΚΑ∆Ο Α.Ε.Β.Ε. για τους εξής
λόγους:
1. ∆εν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά που ορίζονταν στο άρθρο 6 της αριθ.
13770/19-05-2011 διακήρυξης, ήτοι: α) εγγυητική επιστολή συµµετοχής, β)
απόσπασµα ποινικού µητρώου, γ) υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς δ) πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής περί µη πτώχευσης,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικό συµβιβασµό κ.λπ., ε)
ασφαλιστικές ενηµερότητες, στ) φορολογική ενηµερότητα,
ζ) πιστοποιητικό
Επιµελητηρίου, η) υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και
θ) ∆ηµοτική ενηµερότητα.
Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την προσφορά
απαράδεκτη.
2. ∆εν κατατέθηκαν δείγµατα των προσφερόµενων ειδών, σύµφωνα µε όσα
ορίζονταν στο άρθρο 8 της αριθ. 13770/19-05-2011 διακήρυξης.
Η προσκόµιση δειγµάτων ήταν υποχρεωτική και η απουσία αυτών καθιστά την
προσφορά απαράδεκτη.
Β. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. για τον εξής λόγο:
1. ∆εν προσκοµίστηκε η δηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Λευκάδας, όπως
ρητά ορίζεται στην αριθ. 6.10 παράγραφο του αριθ. 6 άρθρου της αριθ. 13770/19-052011 διακήρυξης.
Η προσκόµιση του ανωτέρω δικαιολογητικού ήταν υποχρεωτική και η
απουσία αυτού καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού (πρακτικό 01-06-2011):
Α.
Απορρίπτει
την
ένσταση
της
εταιρείας
SPIDER
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. για τους παρακάτω λόγους:
1. ∆εν προσκοµίστηκε η δηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο Λευκάδας, όπως
ρητά ορίζεται στην αριθ. 6.10 παράγραφο του αριθ. 6 άρθρου της αριθ. 13770/19-052011 διακήρυξης.
Η προσκόµιση του ανωτέρω δικαιολογητικού ήταν υποχρεωτική και η
απουσία αυτού καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

Οι όροι της διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί και δεσµευτικοί τόσο για την
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό όσο και για τους προµηθευτές. Συνεπώς όσες
προσφορές δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης, είναι κατ΄ αρχήν
απαράδεκτες (Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 539/92,8/1990).
2. Σχετικά µε τα ισχυριζόµενα από την εταιρεία SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. περί µη υποχρέωσης κατάθεσης δηµοτικής ενηµερότητας
λόγω των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31-03-2011),
παραλείπεται να αναφερθεί πως «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται τα
στοιχεία που διαβιβάζονται, ο υπεύθυνος για τη διαβίβαση των στοιχείων, η
ειδικότερη διαδικασία, ο χρόνος και κάθε αναγκαίο ζήτηµα…». Μέχρι να εκδοθεί η
ανωτέρω ΚΥΑ, η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί τους λόγους που προβάλει η
ενιστάµενη εταιρεία.
Β.
Κρίνει τον διαγωνισµό άγονο και προτείνει την επανάληψη του, µε τους ίδιους
όρους και τεχνικές προδιαγραφές».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , προτείνει:
α) την έγκριση των από 27-05-2011 και 01-06-2011 πρακτικών της Επιτροπής
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων,
επίστυλων απορριµµατοδεκτών & χειραµαξιδίων οδοκαθαριστών του ∆ήµου
Λευκάδας και της Επιτροπής αξιολόγησης και
β)να κηρυχθεί ο διαγωνισµός άγονος και να επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους και
τεχνικές προδιαγραφές.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
α) Την έγκριση των από 27-05-2011 και 01-06-2011 πρακτικών της Επιτροπής
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων,
επίστυλων απορριµµατοδεκτών & χειραµαξιδίων οδοκαθαριστών του ∆ήµου
Λευκάδας και της Επιτροπής αξιολόγησης.
β) Κηρύσσει το διαγωνισµό άγονο και να επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους και
τεχνικές προδιαγραφές .
Ηµ/νία διεξαγωγής επανάληψης διαγωνισµού ορίζεται η 10/6/11.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:113 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

