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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 15/2010 Συνεδρίασης
της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 050/2010

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση του από 27/09/2010 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
         διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας
         LED» και εξέταση των ενστάσεων που κατετέθησαν στο πρωτόκολλο
         του Δήμου

   Στη Δροσιά, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 015/15-10-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα -5-, άρχισε η συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 3.-Ζαμάνης
          Διονύσιος, 4.-Καραγιάννης Κων/νος, 5.-Ουρανός Εμμανουήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ:  Κανείς.

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τη Δευτέρα 27/09/2010, στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), διενεργήθηκε διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED».
   Στο διαγωνισμό αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στο σχετικό πρακτικό που συνέταξε η Ε.Δ.Δ., έλαβαν μέρος επτά (7) ενδιαφερόμενοι.
   Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε, αρχικά, ότι οι τέσσερις (4) εξ’ αυτών, ήτοι, η «DIATHLASIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.Ε.», «Γ. ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.», «SIREC LAB S.R.L.» και «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΩΤΗ Ο.Ε.», πληρούσαν του όρους της διακήρυξης, ενώ οι λοιπές τρεις (3), δηλαδή, η «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.», η «Ε. & Κ. ΝΤΕΚΟ Ο.Ε.» και η «Ε. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», δεν πληρούσαν του όρους της διακήρυξης διότι:
 α.-Η πρώτη δεν προσκόμισε τη δήλωση που αναφέρεται στην παρ. 11 της ενότητας IV του άρθρου 5
 β.-Η δεύτερη δεν προσκόμισε τα δικαιολογητικά της παρ. 4.2.ΙΙ και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της δεν είχε την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και
 γ.-Η τρίτη δεν προσκόμισε τις δηλώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1,2,3,4,5,10,11,12 και 13 της ενότητας IV του άρθρου 5.
   Κατόπιν κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου ενστάσεις από τις εταιρείες, «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΕΦΟΣ», «Γ. ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.», «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.», «SIREC LAB S.R.L.», «Ε. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», «DIATHLASIS Α.Ε.Ε.» και «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΩΤΗ Ο.Ε.».
   Στη συνέχεια, η Ε.Δ.Δ., επανέλεγξε όλους τους φακέλους συμμετοχής και συνέταξε κείμενο με τις απόψεις της επί των ενστάσεων προς την Δημαρχιακή Επιτροπή για λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το οποίο προτείνει να απορριφθούν όλες οι ενστάσεις, πλην της πρώτης περίπτωσης της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο κείμενο.
   Δηλαδή προτείνει, εκτός των τεσσάρων (4) εταιρειών που αρχικά προκρίθηκαν για τη συνέχεια του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, να συμπεριληφθεί και η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.».
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον Ν.3463/06 και τον ΕΚΠΟΤΑ, προτείνεται:
 1.-Να εγκριθεί το πρακτικό της Ε.Δ.Δ.


 2.-Να υιοθετηθούν οι απόψεις της Ε.Δ.Δ., οι οποίες να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και να απορριφθούν όλες οι ενστάσεις που υπεβλήθησαν από τις συμμετέχουσες εταιρείες, πλην της πρώτης περίπτωσης της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.», η οποία να γίνει δεκτή για τη συνέχεια της διαδικασίας και
 3.-Να αποσταλούν οι πλήρεις φάκελοι προσφορών των εταιρειών «DIATHLASIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.Ε», «Γ. ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.», «SIREC LAB S.R.L.», «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.» και «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΩΤΗ Ο.Ε.» στην ΤΥΔΚ, προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών.
 Ουρανός Εμμανουήλ: Με την επιφύλαξή μου, όσον αφορά την ορθότητα της έγκρισης της προσφοράς της εταιρείας «SIREC LAB S.R.L.», επειδή ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη στο άρθρο 7.4 η ανάγκη υποβολής σε ενιαίο φάκελο πρωτοτύπων & αντιγράφων, συμφωνώ για τη συνέχιση της διαδικασίας και την αποστολή των φακέλων στην ΤΥΔΚ.
 Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.
   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
εγκρίνει - αποφασίζει

  1.-Το πρακτικό της Ε.Δ.Δ.
  2.-Να υιοθετηθούν οι απόψεις της Ε.Δ.Δ., οι οποίες να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και να απορριφθούν όλες οι ενστάσεις που υπεβλήθησαν από τις συμμετέχουσες εταιρείες, πλην της πρώτης περίπτωσης της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.», την οποία κάνει δεκτή για τη συνέχεια της διαδικασίας και
  3.-Να αποσταλούν οι πλήρεις φάκελοι προσφορών των εταιρειών «DIATHLASIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.Ε.», «Γ. ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.», «SIREC LAB S.R.L.», «ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε.» και «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΩΤΗ Ο.Ε.» στην ΤΥΔΚ, προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 050/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                           ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                           ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                           ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

       Ακριβές Απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
     Δημαρχιακής Επιτροπής




     Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

