ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 24/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 2
του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1638/28-1-2015 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.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. επί ενστάσεως κατά του από 14-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών στον διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄αριθµ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης.
Εισηγητής: ∆ηµήτρης Βραχνούλας, Πρ/µενος Τ.Υ. ∆ήµου
Το θέµα είναι εξ’ αναβολής, προκειµένου να κληθεί ο πρ/µενος της Τ.Υ. του ∆ήµου, κ.
∆ηµήτρης Βραχνούλας, για να δώσει διευκρινήσεις επί του θέµατος.
Στη συνέχεια ο πρ/µενος της Τ.Υ. του ∆ήµου, κ. ∆ηµήτρης Βραχνούλας, ενηµέρωσε την
επιτροπή για το από 14-11-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
στον διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων σύµφωνα µε
τους όρους της υπ΄αριθµ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης, µε το οποίο απορρίπτεται η τεχνική
προσφορά της εταιρείας «ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ» και απάντησε σε ερωτήσεις των
µελών της Ο.Ε.
∆ιαβάστηκε επίσης η εισήγηση της υπηρεσίας, όπως κατατέθηκε στην προηγούµενη
συνεδρίαση της Ο.Ε. και έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
1.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ,
Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993),
2.τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,
3.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
4.την αριθµ.2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή διατάξεων Ν.3463/2006»,
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5.τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 α΄/2007) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
6.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
7.τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων»,
8.την αριθµ.50/2014 επικαιροποιηµένη µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας,
9.την αριθµ.99/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
ανοιχτού
διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων,
10.την αριθµ.207/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, τον
καθορισµό των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού και τη διάθεσης πίστωσης,
11.τη µε αριθµ.πρωτ.25284/24-09-2014 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια
συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων,
12.τη µε αριθµ.237/2014 απόφαση Οικ. Επ. επί ενστάσεως κατά των όρων της υπ΄αριθµ. 25284/2409-2014 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων,
13.τη µε αριθµ. 21437/1020/10-11-2014 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆/σης Πελ/σου, ∆υτ.
Ελλάδας, Ιονίου σύµφωνα µε την οποία η µε αριθµ 237/2014 απόφαση Οικ.Επ. ελέγχθηκε ως προς
τη νοµιµότητά της και βρέθηκε νόµιµη,
14.τη µε αριθµ. 263/2014 απόφαση Οικ.Επ. µε την οποία εγκρίνει το από 21-10-2014 Πρακτικό της
∆ιενέργειας διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο αποσφραγίζει, ελέγχει το φάκελο των
δικαιολογητικών και κάνει δεκτές τις προσφορές των συµµετεχουσών στο διαγωνισµό εταιρειών
«ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ» και « Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.»,
15. το 14-11-2014 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων
στον ανοιχτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων
σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,
16.το µε αριθµ. 32673/24-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε το
οποίο ενηµερώνονται οι συµµετέχοντες για το από 14-11-2014 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών,
17. την από 29-12-2014 ένσταση της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας «ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ
Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ» κατά του από 14-11-2014 Πρακτικού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης
18.το από 16-01-2015 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών µε το οποίο γνωµοδοτεί επί
της από 29-12-2014 ενστάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της αριθµ.25283/2014 διακήρυξης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως αποφανθείτε:
1) για την έγκριση ή µη του από 16-01-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών µε
το οποίο γνωµοδοτεί επί της από 29-12-2014 ενστάσεως της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό
εταιρείας «ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ», και
2) για την έγκριση ή µη του από 14-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών των συµµετεχόντων στον ανοιχτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας
αποθήκευσης απορριµµάτων σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.25284/24-09-2014 διακήρυξης,
σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτεί:
• να γίνει δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας « Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.»,
• να απορριφθεί η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ».
Στη συνέχεια το λόγο πήραν τα µέλη της επιτροπής και ανέπτυξαν τις απόψεις τους.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε (5) µέλη της επιτροπής, οι κ.κ. Νικητάκης Μάρκος, Γκογκάκης
Γρηγόρης, Σέρβος Κων/νος, Βλάχος Κων/νος και Κοντογεώργης Ηλίας, ο οποίος ψήφισε µε
επιφύλαξη, διότι δεν γνωρίζει τεχνικές λεπτοµέρειες.
Κατά ψήφισε η κα Καρφάκη Μαριάννα.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
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1) Την έγκριση του από 16-01-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών µε το οποίο
γνωµοδοτεί επί της από 29-12-2014 ενστάσεως της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας
«ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ», και
2) Την έγκριση του από 14-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών των συµµετεχόντων στον ανοιχτό διαγωνισµό για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας
αποθήκευσης απορριµµάτων σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.25284/24-09-2014 διακήρυξης,
σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτεί:
• να γίνει δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας « Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Σια Ε.Ε.»,
• να απορριφθεί η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ENVOTEC-ΙΩΑΝΝΑ Π.ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 24/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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