ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:166/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 13 του μήνα Ιουνίου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
μετά την αριθ. πρωτ: 11898/12-6-2018 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καρφάκη Μαριάννα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα δύο θέματα:
ο
α) για το 1 θέμα διότι σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης (άρθρο 3), η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της
ένστασης, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 13-6-2018.
ο
β) για το 2 θέμα, διότι πρέπει να υποβληθεί αίτημα στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών για την
πραγματοποίηση εκδρομής του ΚΑΠΗ στις 18-19/6-2018 προκειμένου να γίνει η διάθεση της ανάλογης
πίστωσης στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. την Παρασκευή 15-6-2018.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον
της Συνεδρίασης, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την από 29-5-2018 ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
“HELLASOD A.E.” κατά της αρ. 142/2018 απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα από 16-05-2018
και 22-05-2018 Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο
δημοτικό στάδιο Λευκάδας «Πλάτων Γρηγόρης».
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διορθώνει την ημερομηνία
της ένστασης από 29/5/2018 ημερομηνία υπογραφής της ένστασης, σε 4/6/2018 ημερομηνία
κατάθεσης στον Δήμο ηλεκτρονικά.
Στη συνέχεια είπε τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αριθμ.77/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας,
3. Τη με αριθμ. 115/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια και
τοποθέτηση χλοοτάπητα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
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4.
5.

6.
7.

8.

προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
Την αριθμ. 8262/2-05-2018-ΑΔΑΜ:18PROC003037161 διακήρυξη του Δημάρχου.
Τη με αριθμ.142/2018-ΑΔΑ:7ΖΩΙΩΛΙ-3ΓΕ απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης των Πρακτικών της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα της υπ΄αριθμ.8262/2-5-2018 διακήρυξης και ανάδειξης
προσωρινού μειοδότη
Την από 4-06-2018 ένσταση της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας HELLASOD A.E
Τη με αριθμ.82/2018-ΑΔΑ:7Θ4ΗΩΛΙ-ΓΔ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης α)
Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας
αναθέσεων για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες και β) Επιτροπών Ενστάσεων (άρθρου 221 του
Ν.4412/2016)
Το από 12-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης και έχει ως εξής:

«Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,
συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρ. 221 του
Ν.4412/2016) για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας « Πλάτωνας »
που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 82/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας,
προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει σχετικά με την από 04-06-2018 ένσταση της συμμετέχοντος
εταιρείας με την επωνυμία «HELLASOD A.E.» στο ανωτέρω συνοπτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε
σύμφωνα με τους όρους της αρ. 8262/02-05-2018 διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ 1 Διοικητικού -Οικονομικού, υπάλληλος του Δήμου,
αναπληρωματικό μέλος, ως Πρόεδρος
2. ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ,ΠΕ9 Γεωπόνων, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.
3. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΕ Πληροφορικής , υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.
Στη συνέχεια η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του νόμου Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2) τη με αριθμ.8262/02-05-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια και
τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας « Πλάτωνας ».
3) την με αριθμ.77/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας,
4) το από 16-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο
Λευκάδας « Πλάτωνας ».
5) την αριθμ. 142/2018 ΑΔΑ : 7ΖΩΙΩΛΙ-3ΓΕ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
6) τον φάκελο προσφοράς της ενιστάμενης εταιρείας
7) την από 04-06-2018 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «HELLASOD A.E.», η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης. Η εταιρεία κατέβαλε για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης παράβολο υπέρ Δημοσίου.
Ακολούθως εξέτασε και μελέτησε το περιεχόμενο της ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία
«HELLASOD A.E.» και μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία αναπτύχθηκαν οι απόψεις όλων των
μελών της Επιτροπής, ομόφωνα
γνωμοδοτεί
την απόρριψη της από 04-06-2018 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «HELLASOD A.E.», διότι :
1) Η προσκόμιση του ISO 31000:2009 αποτελούσε όρο της διακήρυξης. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται ( άρθρο 3.4 ) σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Η συμμετοχή της εταιρείας "HELLASSOD Α.Ε " στο διαγωνισμό και η κατάθεση προσφοράς
συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.To ISO 31000:2009 της εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ είναι σε ισχύ. Όσον αφορά τη διαπίστευση της εταιρείας INOVACERT, στην επίσημη ιστοσελίδα
του ΕΣΥΔ (έντυπο ενημέρωσης 1.6 ), αναφέρεται ότι η διαπίστευση είναι εν γένει προαιρετική. Εκτός από
το ΕΣΥΔ ( Ελληνικός φορέας ) αποδεκτοί γίνονται και φορείς διαπίστευσης των κρατών μελών. ( άρθρο 82
παρ.1 Ν.4412/2016)
2) Η επιτροπή αξιολόγησης παρουσία των εκπροσώπων και των δύο εταιρειών διαπίστωσε ότι το
προσκομισθέν δείγμα τμήματος σωλήνα αποστράγγισης δεν έφερε την ταμπέλα σήμανσης , κατά παράβαση
των όρων της υπ. αριθ.77/2018 μελέτης του Δήμου Λευκάδας όπου ρητά ορίζεται , επί ποινή
αποκλεισμού.
Δεν δόθηκε εύλογη προθεσμία προκειμένου η εταιρεία HELLASSOD A.E. να καταθέσει την ταμπέλα
σήμανσης διότι ορθώς η επιτροπή έκρινε ότι
η προσκόμιση της ταμπέλας σήμανσης αποτελούσε
μεταγενέστερη υποβολή εγγράφων προς συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης ( ν.4412/2016 άρθρο
102 παρ.2).
3)Όσον αφορά την στέρηση θεώρησης των δύο εκ των τριών ιδιωτικών συμφωνητικών που αφορούν τη
βεβαίωση εμπειρίας τριών τουλάχιστον έργων ή εργασιών ( επί ποινή αποκλεισμού), στους όρους της
διακήρυξης(2.2.8.2 - Β1) αναφέρεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
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αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 36 παρ. 2 (β) του κώδικα δικηγόρων Ν.4194/2013 καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς τις περίπτωσης α της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Σε διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω…»

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την από 4-06-2018
ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “HELLASOD A.E.”
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του από 12/06/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016) που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για την
προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με τους
όρους της με αριθμ.8262/2018 διακήρυξης και την απόρριψη της από 04-06-2018 ένσταση της εταιρείας με
την επωνυμία «HELLASOD A.E.», για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό της Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 166/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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