Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:36/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:300/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 4η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
30979/30.11.2012 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 έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικ.
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5)Μαργέλης Γεώργιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.36-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής
αξιολόγησης περί ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια
συστημάτων χλωρίωσης δεξαμενών νερού του Δ.Λευκάδας και προσφυγή
στην απευθείας ανάθεση.
Εισηγητ:κ.Αντώνης Αθανίτης-υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
“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. 322/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του διαγωνισμού.
6. Την αριθμ. 36005/07-12-2011 διακήρυξη του Δημάρχου.
7. Τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΦΕΚ
185Β).

8. Το από 16-12-2011 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
9. Το αριθμ. πρωτ. 37013/16-12-2011 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο
κοινοποιήθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
10. Την από 19-12-2011 εμπρόθεσμη ένσταση της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό
εταιρείας ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε.
11. Την αριθμ. 13/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόρριψης της
ανωτέρω ένστασης και συνέχισης του διαγωνισμού.
12. Το από 26-01-2012 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
13. Την από 30-01-2012 εμπρόθεσμη ένσταση της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό
επιχείρησης «ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» κατά του από 26-01-2012 πρακτικού της
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, με το οποίο γίνονται δεκτές οι τεχνικές
προσφορές των επιχειρήσεων «Ε. ΣΠΡΙΝΓΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗ
Ο.Ε.».
14. Το από 16-02-2012 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με το οποίο
γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της από 30-01-2012 ένστασης της επιχείρησης
«ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».
15. Την αριθμ. 44/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής του
από 16-02-2012 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης.
16. Την από 28-02-2012 προσφυγή της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας
«Ε. ΣΠΡΙΝΓΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της αριθμ. 44/2012 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
17. Την αριθμ. 195/27-03-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, περί απόρριψης της προσφυγής της
εταιρείας «Ε. ΣΠΡΙΝΓΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της αριθμ. 44/20-02-2012 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
18. Το από 03-04-2012 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, περί
αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της επιχείρησης «ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ».
19. Το από 03-04-2012 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού περί
γνωμοδότησης κατακύρωσης της προμήθειας στην επιχείρηση «Βουκελάτος
Χρήστος».
20. Την αριθμ. 8871/04-04-2012 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης του
αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
συστημάτων χλωρίωσης δεξαμενών νερού του Δήμου Λευκάδας και ανάθεσης της
προμήθειας στον προμηθευτή Βουκελάτο Χρήστο.
21. Την αριθμ. 10301/25-04-2012 απόφαση περί ανάκλησης της αριθμ. 8871/04-042012 απόφασης Δημάρχου και ακύρωση της σύμβασης για την προμήθεια
συστημάτων χλωρίωσης δεξαμενών νερού του Δήμου Λευκάδας.
22. Την αριθμ. 53/25-04-2012 προσφυγή της εταιρείας «Ε. ΣΠΡΙΝΓΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με
την οποία ζητούσε την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 44/20-02-2012 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας και την αριθμ. 195/27-03-2012
απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
23. Το υπ’ αριθμ. 7/24-05-2012 πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του
Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας και
Ιονίου, σύμφωνα με το οποίο αποδέχεται την προσφυγή της εταιρείας «Ε. ΣΠΡΙΝΓΚ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» και ακυρώνει την αριθμ. 195/27-03-2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
24. Το άρθρο 20 της αριθμ. 36005/07-12-2011 διακήρυξης, στο οποίο ορίζεται ότι «ο
Δήμος Λευκάδας διατηρεί να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει
και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως γι’ αυτόν».
25. Το γεγονός ότι:
α) έχει ανοιχτεί η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό
προμηθευτή «Βουκελάτου Χρήστου»

β) ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Ε. ΣΠΡΙΝΓΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
έχει επιστραφεί με το αριθμ. πρωτ. 10002/20-04-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κών
Υπηρεσιών του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 44/2012 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και της αριθμ. 195/27-03-2012 απόφασης του Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
και δεν δύναται ο διαγωνισμός να επαναληφθεί από το στάδιο αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών, στάδιο κατά το οποίο αποκλείσθηκε από τη διαγωνιστική
διαδικασία η εταιρεία «Ε. ΣΠΡΙΝΓΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
26. Το γεγονός ότι το από 24-05-2012 πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου
152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου κοινοποιήθηκε, έξι ολόκληρους μήνες αργότερα, με το αριθμ. πρωτ. 53/2111-2012 έγγραφό της προς το Δήμο Λευκάδας (αριθμ. πρωτ. 30666/27-11-2012),
παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις της αρμόδιας για το διαγωνισμό
Υπηρεσίας του Δήμου.
27. Την άμεση ανάγκη προμήθειας συστημάτων για την χλωρίωση των δεξαμενών
νερού για την προστασία της υγείας των δημοτών.
28. Το από 04-12-2012 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού
Εισηγούμαστε
Την έγκριση του από 04-12-2012 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού με το οποίο γνωμοδοτεί:
Α. Για την ματαίωση του διαγωνισμού, αζημίως για τον Δήμο Λευκάδας και
Β. Για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι του ποσού των
15.000,00 ευρώ, σύμφωνα με νέα μελέτη που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου”.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής
αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της ,
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει το από 04-12-2012 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και
Α. Ματαιώνει τον διαγωνισμό αζημίως για τον Δήμο Λευκάδας.
Β. Εγκρίνει τη προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι του ποσού
των 15.000,00 ευρώ, σύμφωνα με νέα μελέτη που έχει εκπονήσει η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 300/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

