Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:31/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:262/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του
µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
31006/12.10.2011 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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Ζουριδάκης Ευτύχιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικολ.
8) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής κα. Σταµατέλου Ανθούλα, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.31-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για ένσταση σχετικά µε τον πρόχειρο
διαγωνισµό για την προµήθεια υλικών ύδρευσης για το ∆ήµο Λευκάδας, για το
έτος 2011.
Εισηγητής: κ.Αντώνης Αθανίτης
Υπάλληλος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος ανέφερε στην Επιτροπή , ότι λόγω της απεργίας των υπαλλήλων του
∆ήµου, δεν παρευρίσκεται ο εισηγητής στη παρούσα συνεδρίαση , αλλά λόγω του
επείγοντος του θέµατος, προτείνει να συζητηθεί .
Η γραπτή εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου κ.Αθανίτη Αντώνη , έχει δοθεί σε όλα
τα µέλη της Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Την αριθµ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Αρµόδια όργανα
ΟΤΑ Α΄ Βαθµού για προµήθειες που διενεργούνται µε απευθείας ανάθεση,
διαγωνισµό και µε διαπραγµάτευση.
5. Την αριθ.5/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίσθηκαν οι
επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των
προµηθειών που υπάγονται στον ΕΚΠΟΤΑ.
6. Την αριθµ. 235/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών και οι όροι του διαγωνισµού µε τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης.
7. Την αριθµ. 23935/03-08-2011 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την
προµήθεια υλικών ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας.
8. Το από 29-09-2011 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.
9. Το από 06-10-2011 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.
10. Το αριθµ. 22856/22-07-2011 έγγραφο του ∆ήµου µε το οποίο κοινοποιήθηκε
προς τους συµµετέχοντες προµηθευτές το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.
11. Η αριθµ. πρωτ. 30733/10-10-2011 ένσταση της εταιρείας Υιοί Ι. Κατωπόδη Ο.Ε.
12. Το από 11-10-2011 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης περί εξέτασης της
ανωτέρω ένστασης.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση του από 11-10-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος, για
την προµήθεια υλικών ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε το σκεπτικό και
την γνωµοδότηση όπως αυτά αναλύονται στο ανωτέρω πρακτικό».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 11-10-2011
πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος, για την προµήθεια υλικών ύδρευσης του ∆ήµου
Λευκάδας σύµφωνα µε το οποίο αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας η επιχείρηση του κ.Βουκελάτου Χρήστου διότι η τεχνική προσφορά του
έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της αρ.04/2011 µελέτης.
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
την
έγκριση του από 11-10-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος, για
την προµήθεια υλικών ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας , σύµφωνα µε το οποίο ,
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας η επιχείρηση του
κ.Βουκελάτου Χρήστου διότι η τεχνική προσφορά του έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ.04/2011 µελέτης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:262/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

