Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:42/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:272/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 9η του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.34950/
5.12.2013 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Καρτάνος Ιωάννης
3) Σκιαδά Ζωή(αν/κο µελος)
4) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
5) Σώλλος Φώτης(αν/κο µελος)
6) Ζουριδάκης Ευτύχιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.42-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε ενστάσεις , που αφορούν
στην διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου «eLefkas: Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου
Λευκάδας».
Εισηγητ : Σπύρος Αρέθας-Πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών.
Ο Εισηγητής αναφέρει:
«Στη Λευκάδα και στα γραφεία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου, την 26η
του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 10:00
π.µ. 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 για να γνωµοδοτήσει επί των υποβληθεισών παρακάτω
ενστάσεων:

1. KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES Α.Ε., η οποία πήρε αρ. πρωτ.
32562/13-11-2013
2. Ένωση Εταιρειών- GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ &
DOTSOFT Α.Ε., η οποία πήρε αρ. πρωτ. 32553/13-11-2013, και αποφάσισε τα
παρακάτω :
1) Σχετικά µε την ένσταση της KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES Α.Ε ,
απορρίπτεται οµόφωνα, γιατί:
α) όσον αφορά την παρ. Α της ένστασης, εφόσον υποβλήθηκε µαζί µε τα λοιπά
δικαιολογητικά και το σχετικό έγγραφο του Επιµελητηρίου, αποδεικνύεται η
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας της ανωτέρω εταιρείας, και το
αρµόδιο Επιµελητήριο.
β) όσον αφορά την παρ. Β της ένστασης σχετικά µε την περιγραφή των µέτρων
κλπ, σύµφωνα µε την παρ. Β 2.6.2 της διακήρυξης: επαρκεί η προσκόµιση και µόνο
του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO, το οποίο είναι ισχυρότερο της
οποιασδήποτε εταιρικής περιγραφής για την διασφάλιση της ποιότητας.
2) Σχετικά µε την ένσταση της Ένωσης Εταιρειών- GEOSPATIAL ENABLING
TECHNOLOGIES ΕΠΕ & DOTSOFT Α.Ε.,
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αρέθας Σπύρος γνωµοδοτεί να γίνει δεκτή η
ένσταση της Ένωσης Εταιρειών- GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ
& DOTSOFT Α.Ε., και να µην απορριφτεί από την διαδικασία του διαγωνισµού, διότι
λόγω της ύπαρξης του αριθµού πρωτοκόλλου στην σχετική εγγυητική επιστολή του
ΤΣΜΕ∆Ε σε συνδυασµό µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 80397/4-11-13 έγγραφο
διευκρινήσεων του ΤΣΜΕ∆Ε, δεν υπάρχει εύλογη αµφιβολία για την εγκυρότητα της
εγγυητικής επιστολής. Από τα περιεχόµενα της εγγυητικής επιστολής δεν
καταλείπεται αµφιβολία ως προς την δέσµευση του εγγυητή και του εκδότη της.
Τα άλλα δύο µέλη της επιτροπής, ο Κονιδάρης Αριστείδης και η Γεωργάκη
Γερασιµούλα εξέφρασαν αντιρρήσεις, διότι η διακήρυξη ζητεί ρητά την συµµόρφωση
µε το υπόδειγµα της εγγυητικής.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή απορρίπτει κατά πλειοψηφία δύο (2)
έναντι ενός (1) ψήφων την ένσταση της ανωτέρω Ένωσης Εταιρειών γιατί η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής της ενιστάµενης ένωσης εταιρειών δεν αναφέρει
πλήρως τον εκδότη- τόπο έκδοσης και την ηµεροµηνία έκδοσής της, ενώ σύµφωνα
µε την Ενότητα Β2.7 παρ.3 της διακήρυξης θα έπρεπε να είναι συµπληρωµένη
σύµφωνα µε το υπόδειγµα Γ1.1 εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, τους όρους της
οποίας η εν λόγω εταιρεία αποδέχθηκε πλήρως µε την επιστολή υποβολής της
προσφοράς της. Ως εκ τούτου, συµπληρωµατικές βεβαιώσεις για την ηµεροµηνία
έκδοσης της εγγυητικής δεν µπορούν να γίνουν δεκτές’.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει, σχετικά
µε τις παραπάνω ενστάσεις,, σύµφωνα και µε την παραπάνω εισήγηση.
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

Α)Απορρίπτει 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,
διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών για το έτος
2013 και

Β) Κάνει δεκτή την ένσταση της Ένωσης Εταιρειών- GEOSPATIAL ENABLING
TECHNOLOGIES ΕΠΕ & DOTSOFT Α.Ε., σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα του
Προέδρου της Επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς
εργασιών, κ.Αρέθα Σπύρου και η προαναφερόµενη εταιρεία συνεχίζει στην
διαδικασία του διαγωνισµού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 272/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

