Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:23/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:199/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 2η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.23408/29.07.2011 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΜεσσήνηΚερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Μαργέλης Γεώργιος
6] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
7] Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Αντρέας
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.23-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης
πρακτικών επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών ύδρευσης
για το ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγήτρια:κα. Ελένη Καρύδη,
υπάλληλος ∆ήµου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή 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.5/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίσθηκαν οι
επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των
προµηθειών που υπάγονται στον ΕΚΠΟΤΑ.
6. Την αριθµ. 154/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης.
7. Την αριθµ. 18824/21-06-2011 διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια υλικών ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας.
8. Το από 01-07-2011 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.
9. Το από 13-07-2011 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.
10. Την αριθµ. 170/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των
πρακτικών των Επιτροπών διαγωνισµού.
11. Το αριθµ. 22856/22-07-2011 έγγραφο του ∆ήµου µε το οποίο κοινοποιήθηκε
προς τους συµµετέχοντες προµηθευτές η αριθµ. 170/2011 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής και ορίσθηκε ηµεροµηνία για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
12. Το από 25-07-2011 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.
13. Το αριθµ. 23025/26-07-2011 έγγραφο ∆ήµου µε το οποίο κοινοποιήθηκε προς
τους συµµετέχοντες προµηθευτές Υιοί Ι. Κατωπόδη Ο.Ε. και Τόλη Γεωργίου το από
25-07-2011 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.
14. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση από τους συµµετέχοντος
προµηθευτές κατά του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης, εντός της τασσόµενης
νόµιµης προθεσµίας.
Εισηγούµαστε:
Α.
Την έγκριση του από 25-07-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών ύδρευσης του
∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού (πρακτικό 25-07-2011):
1.
Απορρίπτει την προσφορά της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας
ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΩΠΟ∆Η Ο.Ε., διότι στα πρωτότυπα δικαιολογητικά της τεχνικής
προσφοράς, υποβλήθηκαν σε απλά φωτοαντίγραφα τόσο τα ξενόγλωσσα έντυπα
(προσπέκτους) όσο και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και χωρίς να συνοδεύονται
από νόµιµη µετάφραση, κατά παράβαση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 7
της αριθµ. 18824/21-06-2011 διακήρυξης όπου, επί ποινή αποκλεισµού, όριζε ότι
«Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία, θα πρέπει να είναι νόµιµα
θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα
σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση».
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας η
διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον δηµόσιο
διαγωνισµό και δεσµεύει τόσο τη δηµόσια Αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν όσο και
τους διαγωνιζόµενους (Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 553/2006).
Σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη χρησιµοποιεί όρους όπως: «Με ποινή
αποκλεισµού οι προµηθευτές πρέπει…», «Με ποινή απαραδέκτου οι συµµετέχοντες
πρέπει…» και άλλους παρόµοιους, είναι προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται
ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από τους όρους
αυτούς οδηγεί σε απόρριψή της (Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 70/2002).
2.
Απορρίπτει την προσφορά του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό προµηθευτή
ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, διότι στα πρωτότυπα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς,
υποβλήθηκαν σε απλά φωτοαντίγραφα τόσο τα ξενόγλωσσα έντυπα (προσπέκτους)
όσο και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και χωρίς να συνοδεύονται από νόµιµη

µετάφραση, κατά παράβαση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 7 της αριθµ.
18824/21-06-2011 διακήρυξης όπου, επί ποινή αποκλεισµού, όριζε ότι «Όσα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία, θα πρέπει να είναι νόµιµα θεωρηµένα
ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη
γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση».
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας η
διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον δηµόσιο
διαγωνισµό και δεσµεύει τόσο τη δηµόσια Αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν όσο και
τους διαγωνιζόµενους (Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 553/2006).
Σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη χρησιµοποιεί όρους όπως: «Με ποινή
αποκλεισµού οι προµηθευτές πρέπει…», «Με ποινή απαραδέκτου οι συµµετέχοντες
πρέπει…» και άλλους παρόµοιους, είναι προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται
ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από τους όρους
αυτούς οδηγεί σε απόρριψή της (Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 70/2002).
Β.
Την έγκριση του από 29-07-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης,
σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση
των όρων της αριθµ. 18824/21-06-2011 διακήρυξης, σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά
συµµετοχής, προκειµένου να συντοµευθεί και να απλοποιηθεί η χρονοβόρα
διαδικασία συλλογής αυτών, οι δε όροι των τεχνικών προδιαγραφών να παραµείνουν
ως έχουν στην αριθµ. 04/2011 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για
1. την έγκριση του από 25-07-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών ύδρευσης
του ∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και
2. Την έγκριση του από 29-07-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης,
σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισµού µε
τροποποίηση των όρων της αριθµ. 18824/21-06-2011 διακήρυξης, σε ότι
αφορά τα δικαιολογητικά συµµετοχής, προκειµένου να συντοµευθεί και να
απλοποιηθεί η χρονοβόρα διαδικασία συλλογής αυτών, οι δε όροι των
τεχνικών προδιαγραφών να παραµείνουν ως έχουν στην αριθµ. 04/2011
µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, µετά από διαλογική συζήτηση,

οµόφωνα αποφασίζει

1.Την έγκριση του από 25-07-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών ύδρευσης του
∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
2.Την έγκριση του από 29-07-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης,
σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση
των όρων της αριθµ. 18824/21-06-2011 διακήρυξης, σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά
συµµετοχής, προκειµένου να συντοµευθεί και να απλοποιηθεί η χρονοβόρα

διαδικασία συλλογής αυτών, οι δε όροι των τεχνικών προδιαγραφών να παραµείνουν
ως έχουν στην αριθµ. 04/2011 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:199 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

