Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:28/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:235/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.28473/16.09.2011 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 έπτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Ζουριδάκης Ευτύχιος
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Γαζής Αναστάσιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 . Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2 . Αραβανής Ανδρέας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.28-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών επιτροπής
διαγωνισµού προµήθειας υλικών ύδρευσης και απόφαση περί απευθείας
ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος.
Εισηγητής: κ.Αντώνης Αθανίτης
Υπάλληλος ∆ήµου

O Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι ,
«Για την προµήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας για το
έτος 2011, διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισµός σύµφωνα µε την αριθµ. 14899/2505-2011 διακήρυξη, προϋπολογισµού 73.787,33 ευρώ µε ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός
απέβη άγονος διότι υποβλήθηκαν αντικανονικές προσφορές οι οποίες και
απορρίφθηκαν σύµφωνα µε τα από 03-06-2011, 06-06-2011 και 08-06-2011
πρακτικά των επιτροπών διαγωνισµού τα οποία εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 154/2011
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την αριθµ. 18824/21-06-2011 διακήρυξη προκηρύχθηκε επαναληπτικός
διαγωνισµός µε τους ίδιους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρχικής
διακήρυξης.

Και αυτή η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη σύµφωνα µε τα από 01-072011, 12-07-2011, 13-07-2011, 25-07-2011 και 29-07-2011
πρακτικά των
επιτροπών διαγωνισµού τα οποία εγκρίθηκαν µε τις αριθµ. 170/2011 και 199/2011
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια προκηρύχθηκε εκ νέου επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού
σύµφωνα µε την αριθµ. 199/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε
τροποποίηση των όρων της αριθµ. 18824/21-06-2011 διακήρυξης σε σχέση µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής και µε τους ίδιους τεχνικούς όρους.
Σύµφωνα µε τα από 26-08-2011, 06-09-2011 πρακτικά των επιτροπών
διαγωνισµού στον διαγωνισµό κατατέθηκε µία προσφορά η οποία κρίθηκε
αντικανονική.
Με το από 14-09-2011 πρακτικό της, η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού,
γνωµοδοτεί για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω του
κατεπείγοντος, για την προµήθεια υλικών ύδρευσης για το ∆ήµο Λευκάδας, καθότι οι
διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ∆ήµο Λευκάδας απέβησαν
άγονες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), την αριθµ. 523/2008 Γνωµ. Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε
αποδεκτή από τον Υφ. ΥΠΕΣ∆ΑΑ (εγκ. 48 - αριθµ. πρωτ. 73124/30-12-2008) καθώς
και µε την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, αρµόδιο όργανο να
αποφασίσει για τη διενέργεια προµήθειας µε απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως ορίου
προϋπολογιζόµενης δαπάνης, κατά το σκέλος και µόνον που συνυφαίνεται µε τη
συνδροµή εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, είναι η Οικονοµική (πρώην
∆ηµαρχιακή) Επιτροπή.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α.
Την έγκριση του από 06-09-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού (πρακτικό 06-09-2011):
Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας Φ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.
για τον εξής λόγο:
α. ∆εν έχουν προσκοµιστεί τα πρωτότυπα ή νόµιµα θεωρηµένα ως γνήσια
φωτοαντίγραφα πιστοποιητικά ποιότητας ISO. Επίσης κάποια από τα
φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών ISO δεν συνοδεύονται από νόµιµη
µετάφραση αλλά και αυτά που είναι µεταφρασµένα δεν φέρουν θεώρηση από
νόµιµη αρχή.
β. Οι δηλώσεις συµµόρφωσης-πιστοποίησης της εταιρείας ΤΙΕΜΜΕ
υποβλήθηκαν σε απλά φωτοαντίγραφα χωρίς να φέρουν επίσηµη υπογραφή και
σφραγίδα του συντάξαντα.
γ. Τα έντυπα των τεχνικών χαρακτηριστικών (προσπέκτους) που αφορούν σε
ορυχάλκινα εξαρτήµατα υποβλήθηκαν σε απλά φωτοαντίγραφα και τα
περισσότερα εξ αυτών δεν συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση.
Οι ανωτέρω (α), (β), (γ) ελλείψεις, παραβαίνουν τους όρους της τελευταίας
παραγράφου του άρθρου 8 της αριθµ. 23935/03-08-2011 διακήρυξης όπου, επί

ποινή αποκλεισµού, ορίζει ότι: «Όσα από τα δικαιολογητικά (που ορίζονται ως
πρωτότυπα) προσκοµίζονται σε φωτοτυπία, τόσο στον φάκελο των
δικαιολογητικών όσο και εκείνον της τεχνικής προσφοράς, θα πρέπει να είναι
νόµιµα θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα έγγραφα που είναι συνταγµένα
σε ξένη γλώσσα πρέπει 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 14-09-2011 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, µε
το οποίο γνωµοδοτεί για προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, για την προµήθεια υλικών ύδρευσης
για το έτος 2011, για τους παρακάτω σηµαντικούς λόγους:
α) Αν και τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες προµήθειας υλικών ύδρευσης, τόσο µε
πρόχειρο, επαναληπτικό καθώς και µε επαναπροκήρυξη, οι διαγωνιστικές
διαδικασίες απέβησαν άγονες, χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου.
β) Υπάρχει επιτακτική ανάγκη, σχεδόν σε καθηµερινή βάση, αποκατάστασης
βλαβών και συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις
χρήζει άµεσης επισκευής λόγω παλαιότητας.
γ) Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι από κάθε
άποψη αβλαβές για την υγεία των καταναλωτών. Αυτό, ως επί το πλείστον,
εξασφαλίζεται µε την σωστή συντήρηση του δικτύου και την άµεση αποκατάσταση
των βλαβών, ώστε να προλαµβάνεται ο κίνδυνος µόλυνσης του πόσιµου νερού µε
επιζήµιες επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία.
δ) Πρέπει να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδοσία των κατοίκων του διευρυµένου
∆ήµου Λευκάδας (στον οποίο ανήκουν τα αποµακρυσµένα νησάκια Κάλαµος και
Καστός) µε το πολυτιµότερο αγαθό όπως είναι το νερό.
Η εξασφάλιση συνεχούς παροχής πόσιµου νερού προς τους πολίτες αποτελεί
πρωταρχική υποχρέωση του ∆ήµου. Η παροχή νερού πρέπει απαραιτήτως να
εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και καθαρότητα ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι βλάβης
της δηµόσιας υγείας, τόσο των δηµοτών όσο και των λοιπών επισκεπτών.
Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος, θα γίνει µε
συλλογή προσφορών, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης προς προµηθευτές που
κατέθεσαν προσφορές κατά την διεξαγωγή των άγονων διαγωνισµών».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει :
1.την έγκριση του από 06-09-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας
2. Την έγκριση του από 14-09-2011 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης,
µε το οποίο γνωµοδοτεί για προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, για την προµήθεια υλικών ύδρευσης
για το έτος 2011.

Κατόπιν κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-την πρόταση του Προέδρου
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
1.Την έγκριση του από 06-09-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας
σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση και απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας Φ.
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.
2.Την έγκριση του από 14-09-2011 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, µε
το οποίο γνωµοδοτεί για προσφυγή του ∆ήµου Λευκάδας στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, για την προµήθεια υλικών ύδρευσης
για το έτος 2011, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
Και επιπλέον στους όρους της αριθµ. 23935/2011 διακήρυξης, η παρ. 7 του άρθρου
8 να διαµορφωθεί ως εξής: «Όσα από τα δικαιολογητικά συµµετοχής (που ορίζονται
ως πρωτότυπα) προσκοµίζονται σε φωτοτυπία, θα πρέπει να είναι νόµιµα
θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα έγγραφα των δικαιολογητικών
συµµετοχής που είναι συνταγµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από
νόµιµη µετάφραση».
Ο ∆ήµος Λευκάδας, εκτιµώντας τις ανάγκες του µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους,
δύναται να µην εξαντλήσει το σύνολο των ποσοτήτων των υλικών ύδρευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:235 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

