Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 4/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:38/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 11η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.3309/ 7.2.2014
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 εξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Γεωργάκης Βασίλης(αν/ο µέλος)
6) Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για ακύρωση ή µη της διαδικασίας του
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου : e-lefkas:Καινοτόµο Πληροφοριακό
Σύστηµα Τουρ.Προβολής ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγ:κ.Στέλιος Ρόκκος-Πρόεδρος Ο.Ε.
O Πρόεδρος αναφέρει:
«‘Με την 272/13 απόφασή της η Ο.Ε., κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής
διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών για το έτος 2013,
ενέκρινε τα πρακτικά για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού για την εκτέλεση του
έργου : e-lefkas:Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουρ.Προβολής ∆ήµου
Λευκάδας και
α)Απέρριψε την ένσταση της KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES Α.Ε ,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην εισήγηση της Επιτροπής διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών για το έτος 2013 και
β) εκανε δεκτή την ένσταση της Ένωσης Εταιρειών- GEOSPATIAL ENABLING
TECHNOLOGIES ΕΠΕ & DOTSOFT Α.Ε., και αποφάσισε η προαναφερόµενη
εταιρεία να συνεχίσειι στην διαδικασία του διαγωνισµού.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισµού , επανήλθε µε εκ νέου πρακτικά για την Α΄φάση της αξιολόγησης των
πρακτικών και εισηγήθηκε την επικύρωσή τους.
Η Ο.Ε. µε την 20/14 απόφασή της, αποφάσισε 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 διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών για το έτος 2013,ώστε να έχει
η Ο.Ε. ολοκληρωµένη εικόνα και να µπορεί να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισµού , εστειλε στην Οικονοµική Επιτροπή, όλα τα πρακτικά της Α΄φάσης , εξι
(6) συνολικά, εκ των οποίων µέχρι το πρακτικό αρ.4 η Ο.Ε. έχει αποφανθεί µε την
αρ,272/13 και εισηγείται την έγκριση του 6ου πρακτικού.
Η Ο.Ε. έχει αποφασίσει για την Α’ φάση του διαγωνισµού µε την αρ.272/13 και η
συνέχεια της διαδικασίας µε τα περαιτέρω πρακτικά , για την ίδια φάση της
αξιολόγησης των προσφορών, δεν συνάδει µε τους όρους της διακήρυξης και για το
λόγο αυτό, µε την 23/2014 απόφασή της η Ο.Ε., οµόφωνα αποφάσισε την αναβολή
του θέµατος, για δεύτερη φορά και την εξέταση όλων των φακέλων των εταιριών που
λαβαίνουν µέρος στο διαγωνισµό, καθώς και των όρων της διακήρυξης από την Ο.Ε,
στην επόµενη συνεδρίαση, ώστε να µπορέσει να αποφασίσει για τη συνέχιση ή µη
της διαδικασίας του διαγωνισµού
Στη παρούσα συνεδρίαση , εξετάζοντας τους όρους της διακήρυξης του έργου elefkas:Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουρ.Προβολής ∆ήµου Λευκάδας, µε
αρ.πρ.25096/2-9-013 και Α∆Α:ΒΛ9ΡΩΛΙ-707, διαπιστώνουµε τα εξής:
Στο άρθρο Β4.1.1.που αφορά στη διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των
προσφορών αναφέρεται ότι:
«Το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού ολοκληρώνεται µε την σύνταξη από την
Επιτροπή αξιολόγησης του Πρακτικού I.Το πρακτικό Ι περιλαµβάνει τα στοιχεία των
διαγωνιζοµένων, αναλυτική αναφορά των περιεχοµένων των φακέλων
δικαιολογητικών και αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί του αποκλεισµού των
διαγωνιζοµένων, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό…
Με µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους για
τους οποίους κρίθηκε ότι πληρούν τις αναγκαίες προυποθέσεις έγκυρης συµµετοχής
στο διαγωνισµό κατά το προηγούµενο στάδιο, έγγραφη πρόσκληση σε δηµόσια
Συνεδρίαση της Επιτροπής για το άνοιγµα των Τεχνικών προσφορών….».
Στο άρθρο Β4.4.:Αποτελέσµατα-Κατακύρωση –Ματαίωση ∆ιαγωνισµού, αναφέρεται:
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει τον
∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ιδίως:
(ι)για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα
της διαδικασίας κ.λπ.
Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.»
Σύµφωνα µε τα παραπάνω προτείνω την µαταίωση του διαγωνισµού και την
επανάληψή του µε τους ίδιους όρους γιατί
α)∆εν τηρήθηκαν οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο Β4.1.1.της προκήρυξης για
την σύνταξη ενός(ι) πρακτικού, για το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού, αντιθέτως
υπήρξαν εξι(6) πρακτικά τα οποία στάλθηκαν αποσπασµατικά στην Ο.Ε. για έγκριση.
και
β)Σύµφωνα µε το άρθρο Β4.4, από την παραπάνω παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσµα της διαδικασίας».
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 µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τους ίδιους όρους , για
παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας , σύµφωνα µε τα άρθρα Β4.1.1 και Β4.4 της εγκεκριµένης διακήρυξης
διαγωνισµού για το έργο e-lefkas:Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουρ.Προβολής
∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 38/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

