ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 237/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 10η
του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 26331/6.10.2014 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.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Καρφάκη Μαριάννα
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
9.

Απόντες
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου ,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 16ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. επί ενστάσεως κατά των όρων της υπ’ αριθµ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης ανοικτού
διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών

Η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα προτάσσει προς συζήτηση το 16ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης.
Το θέµα εισηγείται ο κ. Βραχνούλας ∆ηµήτριος, Πρ.µενος Τ.Υ.∆.Λ. ο οποίος διάβασε την
εισήγησή του επί της ενστάσεως της Ιωάννας Π. Αγγελιδάκη, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1. τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ µε την οποία συντάχθηκε η διακήρυξη του έργου
3. Την συγγραφή υποχρεώσεων
4. Την ένσταση της ενδιαφεροµένης µε την οποία ζητάει να τροποποιηθεί η διακήρυξη της
µελέτης, στο κεφάλαιο 1.1.2 που αφορά την αντοχή σε φορτία έως 1.200 kgr :
Όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές παρ. 1.1.2 ο κάδος πρέπει να έχει ικανότητα αντοχής
σε φορτία έως 1200 kg.
Η αντοχή πιστοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1 και παρ. 7.13 του άρθρου 7 της ειδικής συγγραφής
υποχρεώσεων.
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Ειδικότερα σύµφωνα µε την παρ. 7.13, οι προσφερόµενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
του προτύπου EN-13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές :
- ∆οκιµή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης
- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις
- ∆οκιµή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης
- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις
- ∆οκιµή µηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης
- ∆οκιµή διάβρωσης µεταλλικών µερών του κάδου αποθήκευσης.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προκύπτει λόγος ώστε να τροποποιηθεί η διακήρυξη της µελέτης.»
Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις στον εισηγητή και διαλογική συζήτηση.
Ο κ. Κούρτης Γεώργιος είπε, ότι επειδή είναι η 2η προµήθεια και πρέπει να έχουµε τους ίδιους
κάδους, να µην τροποποιηθούν οι όροι διακήρυξης.
Στο σηµείο αυτό ήρθε ο κ.Κοντογεώργης Ηλίας, ο οποίος δεν ψηφίζει επί του θέµατος διότι δεν ήταν
παρών στην εισήγηση.
Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση του εισηγητή.
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν έξι (6) µέλη της επιτροπής, οι κ.κ. Νικητάκης Μάρκος, Σέρβος Κων/νος,
Κούρτης Γεώργιος, Βλάχος Κων/νος, Γκογκάκης Γρηγόρης και Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Κατά της εισήγησης ψήφισε η κα Καρφάκη Μαριάννα.
Λευκό ψήφισε η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα.
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:
Κάνει δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία αναφέρει ότι δεν προκύπτει λόγος τροποποίησης
της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, κατά συνέπεια δεν κάνει δεκτή την ένσταση
της Ιωάννας Π. Αγγελιδάκη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 237/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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