Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ 2/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:20/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 21η
του
µήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ.πρωτ.1395 / 17.1.2014 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Πεντεσπίτης Νίκος
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γεωργάκης Βασίλης(αν/κο µελος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Ανδρέας
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Πριν τη συζήτηση του 6ου θέµατος αποχώρησε ο κος Καρτάνος Ιωάννης και η
Συνεδρίαση συνεχίστηκε µε τα υπόλοιπα τέσσερα µέλη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.

6ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , σχετικά µε ενστάσεις , της Ένωσης
Εταιρειών- GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ & DOTSOFT Α.Ε.,
που αφορούν στην διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισµού, για την εκτέλεση
του έργου «e-Lefkas: Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής
Προβολής ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητ : Σπύρος Αρέθας-Πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών,διαγωνισµών εργασιών.

«Στη Λευκάδα και στα γραφεία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου, την
16η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα
09:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι υπογεγραµµένοι:
1) Αρέθας Σπυρίδων, ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών
2) Κονιδάρης Αριστείδης, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών και
3) Γεωργάκη Γερασιµούλα, ∆Ε38 Χειριστών Η/Υ,
που αποτελούν την επιτροπή διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών για
διαγωνισµούς εργασιών για το έτος 2013, σύµφωνα µε την αριθµ. 314/2012
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, για τη διεξαγωγή του
ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου«e-Lefkas: Καινοτόµο
Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας»
Η επιτροπή συνήλθε κατόπιν της ένστασης που υποβλήθηκε από την Ένωση
Εταιρειών- GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ & DOTSOFT Α.Ε., η
οποία πήρε αρ. πρωτ. 36012/17-12-2013, κατά του Πρακτικού 5 της Επιτροπής για

«υπέρβαση εξουσίας αξιολόγησης της προσφοράς µας από την επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού – αντιφατική κρίση της ίδιας επιτροπής –
παράνοµη απόρριψή µας σε αντίθεση µε την κρίση της Οικονοµικής
Επιτροπής» και τα δύο µέλη της –Γερ. Γεωργάκη και Αρ. Κονιδάρης – εξέθεσαν τα
παρακάτω:
Ως προς τον 1ο λόγο της ένστασης:
Έχει κριθεί κατά πάγια νοµολογία ότι η αναθέτουσα αρχή, διαρκούσης της
διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν κωλύεται να επανεξετάζει την νοµιµότητα πράξεών
της εκδοθεισών στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και να τις ανακαλεί, εάν
διαπιστώσει ότι είναι παράνοµες (Σ.τ.Ε. Ε.Α. 361/2010 και εκεί παραποµπές ΣτΕ
4166/1996, 1262/1999, 2662/2004, 810, 1580/2008 κ.ά.). Εποµένως, σε
οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού µπορεί η αναθέτουσα αρχή να εκδίδει
αποφάσεις τροποποιώντας, ανακαλώντας ή εκδίδοντας νέες πράξεις που αφορούν
προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, εφόσον διαπιστώνει ότι η προηγούµενη κρίση
της δεν ήταν νόµιµη. Εποµένως, νοµίµως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εισηγήθηκε την
απόρριψη της προσφοράς της ένωσης για λόγο που ανάγεται στην πληρότητα του
φακέλου των δικαιολογητικών αυτής, έστω και εάν ο λόγος αυτός δεν είχε εγερθεί
κατά την πρώτη εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών, είτε διότι είχε ήδη
απορριφθεί η εν λόγω προσφορά για άλλο λόγο ή ακόµα και διότι δεν είχε τότε
εντοπιστεί, δίχως τούτο να συνιστά υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας ή παράβαση
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας αξιολόγησης.
Ως προς τον 2ο λόγο της ένστασης:
Ο λόγος της απόρριψης αφορά στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση
αποτελεί έγχρωµο φωτοαντίγραφο και όχι η πρωτότυπη. Τούτο συνιστά έλλειψη
κατά το µέρος που η εν λόγω Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν φέρει την πρωτότυπη
υπογραφή του υπογράφοντος αλλά φωτοτυπία αυτής. ∆εν αφορά τα στοιχεία του
δηλούντος, ούτε την υπογραφή της εταιρείας (τα οποία έχουν συµπληρωθεί
ηλεκτρονικά), ούτε και τη µη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (η οποία δεν
απαιτείτο), ούτε και το περιεχόµενο της δήλωσης, αλλά αφορά αποκλειστικά και µόνο
το γεγονός ότι το εν λόγω έγγραφο δεν είναι πρωτότυπο, ήτοι δεν φέρει πρωτότυπη
υπογραφή, αλλά έχει προσκοµιστεί σε απλή φωτοτυπία. Η πληµµέλεια αυτή καθιστά
την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση ως µη νόµιµη, ισοδυναµεί µε έλλειψη του
συγκεκριµένου εγγράφου από τον φάκελο των δικαιολογητικών και συνεπάγεται τον
αποκλεισµό της προσφοράς της ένωσης. Την διαπίστωση µάλιστα αυτή δεν την
αντικρούει στην ένστασή της η ενιστάµενη ένωση, δεν ισχυρίζεται δηλαδή ότι η εν
λόγω υπογραφή είναι πρωτότυπη και όχι φωτοτυπηµένη, γεγονός που επιβεβαιώνει
τη βασιµότητα του πορίσµατος της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Το τρίτο µέλος της επιτροπής –Σπύρος Αρέθας- διατυπώνει την άποψη ότι
η επιτροπή δεν δύναται να επανέλθει να αλλάξει την γνωµοδότησή της διότι το
στάδιο αυτό έχει ήδη τελειώσει και εποµένως η Ένωση Εταιρειών GEOSPATIAL
ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ & DOTSOFT Α.Ε., δεν δύναται να αποκλεισθεί
από τον διαγωνισµό.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία δύο (2)
έναντι ενός (1) ψήφων την απόρριψη της ένστασης της ανωτέρω Ένωσης Εταιρειών
GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ & DOTSOFT
Α.Ε. και
εισηγείται, στην Οικονοµική Επιτροπή, την έγκριση του παραπάνω πρακτικού».
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα µέλη της Επιτροπής, Κονιδάρης Αριστείδης
και Γεωργάκη Γερασιµούλα, τα οποία ανέφεραν διεξοδικά τους λόγους που θεωρούν
ότι πρέπει να απορριφθεί η ένσταση της Ένωσης Εταιρειών GEOSPATIAL
ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ & DOTSOFT Α.Ε.

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα προηγούµενα πρακτικά της
Επιτροπής που αφορούν στην αξιολόγηση των προσφορών του έργου«e-Lefkas:
Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας»
δεν έχουν αποσταλεί, στην Οικ.Επιτροπή αν και αναφέρονται στην παρούσα
εισήγηση και γραπτώς και προφορικώς ,από τα µέλη της Επιτροπής διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών για το έτος 2013.σηµειωτέον
δε ότι από την Οικ.Επιτροπή, εξετάσθηκε το 4ο πρακτικό , της αξιολόγησης των
προσφορών για το παραπάνω έργο , για το οποίο υπάρχει σχετική απόφαση της
Ο.Ε.(272/13) και τώρα εξετάζεται το 6ο πρακτικό. Προτείνει να αποσταλούν όλα τα
µέχρι τώρα πρακτικά, που αφορούν στην φάση της αξιολόγησης των προσφορων, µε
ολοκληρωµένη και τελική γνωµοδότηση- εισήγηση της Επιτροπής διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών για το έτος 2013,ώστε να έχει
η Ο.Ε. ολοκληρωµένη εικόνα και να µπορεί να αποφασίσει σχετικά.
Ετσι προτείνει την αναβολή του θέµατος για επόµενη Συνεδρίαση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Την αναβολή του θέµατος για επόµενη Συνεδρίαση της Οικ.Επιτροπής και να
αποσταλούν όλα τα µέχρι τώρα πρακτικά, που αφορούν στην φάση της αξιολόγησης
των προσφορων, µε ολοκληρωµένη και τελική γνωµοδότηση- εισήγηση ,της
Επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών για το
έτος 2013,ώστε να έχει η Ο.Ε. ολοκληρωµένη εικόνα και να µπορεί να αποφασίσει
σχετικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 20/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

