
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το 21ο πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΔέλταΑριθ. Απόφ. 222/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Εξέταση ένστασης κατά της υπ’αρ.11/14 Διακήρυξης για την προμήθεια «Διαφόρων υλικών 
ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου Δήμου Δέλτα έτους 2014-2015»Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 16:00 μ.μ. συνήλθαν σε έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  39.540/19-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  το   άρθρο  14  παρ.2  του  Ν.2690/99. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7, ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ E Σ

• Λιούλιας Στέφανος
• Καλτσίδης Παναγιώτης
• Βαμβάκος Ευάγγελος
• Ζάχος Γρηγόριος
• Ρήγας Ιωάννης
• Πετρίδης Ανέστης
• Παππάς Αθανάσιος

Χαλκίδης ΔημήτριοςΓλώσσης Γεώργιος

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η  υπάλληλος του Δήμου Σαρμπίνη Σμαραγδή.Ο Πρόεδρος κ. Λιούλιας Στέφανος  εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη στην Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:«Βάσει  της  182/15-10-2014  αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της υπ’ αριθμ. 11/2014 διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού & οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε.  Εχεδώρου  του  Δήμου  Δέλτα  έτους  2014-2015»,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στον τύπο όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.Οι προσφορές προβλέπεται πως πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 10.00 π.μ. (χρόνος λήξης παράδοσης προσφορών).Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού, υποβλήθηκε η εξής ένσταση:1) Ένσταση της εταιρίας «ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε.» η οποία υποβλήθηκε στις 18-11-2014 στο Δήμο ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 39338/18-11-2014Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ,  οι  ενστάσεις εξετάζονται  από τη Οικονομική Επιτροπή,  το αργότερο πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από τη διενέργεια του διαγωνισμού και  οι  ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα.Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ, μπορούν να υποβληθούν εγγράφως ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  συνυπολογιζόμενων  των  ημερομηνιών δημοσίευσης της διακήρυξης και υποβολής προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Με βάση τα άνω, η υποβληθείσα ένσταση κρίνεται εμπρόθεσμη και συνεπώς θα την εξετάσουμε στην ουσία της.
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Ως προς την ένσταση της εταιρίας «ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε.» η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με την υπ’ αριθμ. 39510/19/11/2014 εισήγησή της αναφέρει ότι:“  ……σε  απάντηση  της  ένστασης  της  εταιρείας  «ΔΗΜ-ΠΑΡ  Ε.Π.Ε.»,  θέλουμε  να  διευκρινίσουμε  τα κατωτέρω: Εδάφιο (1) της ένστασηςΣε  ότι  αφορά  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  ομάδας  Α.  Προμήθεια  διαφόρων  υλικών ελαιοχρωματισμού,  όπως π.χ. δυνατότητα καλυπτόμενης επιφάνειας ανά μονάδα όγκου ή βάρους, δεν τέθηκαν ιδιαίτερες απαιτήσεις (πράγμα που έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας) γι΄ αυτό και δεν αναφέρονται ρητά στη μελέτη. Δεν χρήζει διόρθωσης.Εδάφια  (2),(3) της ένστασηςΣε ότι αφορά  το σύστημα διαχείρισης ποιότητας:Στα χωρία 1 και 2 του παραρτήματος Α αναγράφηκαν περιγραφικά οι έλεγχοι συμμόρφωσης κατά την παραγωγική διαδικασία που αφορούν γενικά στα υλικά,   χωρίς αναφορά του Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας  για  κάθε  υλικό  ξεχωριστά.   Για  πληρέστερη  περιγραφή  των  προϊόντων,  των  οποίων πρόκειται  να γίνει η προμήθεια, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται  στη μελέτη και στη διακήρυξη, ως επί πλέον διευκρίνιση,  τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας όλων των υλικών και πιο συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές., τα οποία όμως προβλέπονται και από την ανάλογη νομοθεσία.Εδάφιο (4) της ένστασηςΣε ότι αφορά την σήμανση CE :Η ομάδα Α περιλαμβάνει υλικά ελαιοχρωματισμού  που  δεν εντάσσονται στα δομικά υλικά  για τα οποία απαιτείται σήμα συμμόρφωσης, σύμφωνα με την σχετική  ΚΥΑ,  ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009.  Με τη λογική του αυτονόητου,  δεν αναφέρθηκε ρητά στην τεχνική μελέτη ότι τα προϊόντα της ομάδας Α εξαιρούνται της απαίτησης  σήμανσης  CE . Λαμβάνοντας όμως υπόψη την ένσταση, θα μπορούσε στο εδάφιο 3 του Παραρτήματος Ι, να προστεθεί παράγραφος ως εξής: 3.5 Τα υλικά της ομάδας Α. (υλικά ελαιοχρωματισμού) εξαιρούνται της υποχρέωσης σήμανσης CE, ενώ τα υλικά της ομάδας Β (οικοδομικά υλικά_) υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΛΟΤ.Κατόπιν  των  ανωτέρω,  συμπερασματικά  επισημαίνουμε  ότι  υπάρχουν  κάποιες  επουσιώδεις παραλείψεις  στις  τεχνικές  προδιαγραφές της μελέτης,  οι  οποίες  αν διατυπώνονταν σαφέστερα,  θα καθιστούσαν πληρέστερη και  πιο συγκεκριμένη την περιγραφή των υλικών ελαιοχρωματισμού και των οικοδομικών υλικών, προς αποφυγή περαιτέρω ενστάσεων και διευκρινήσεων στη διαδικασία του διαγωνισμού.Σε  περίπτωση  που  η  Οικονομική  Επιτροπή  κάνει  αποδεκτή  την  εν  λόγω  ένσταση,  επιθυμούμε  να διατυπώσουμε  την  πρόταση  να  συμπληρωθούν–  επικαιροποιηθούν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της μελέτης στο σύνολό τους, οι οποίες σημειωτέον περιλαμβάνονταν σε αναλυτικό βαθμό  σε ανάλογες μελέτες  του  έτους  2013  και  τις  οποίες  το  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  αποδεχόμενο  πρόταση  - σύσταση από το γραφείο προμηθειών και  υπηρεσιών,  κυρίως  για τις  διαδικασίες των απευθείας αναθέσεων,  για  ευκολία  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  κατά  τον  έλεγχο  των  προσφορών  των διαγωνιζομένων,  αφαίρεσε απ’ όλες τις μελέτες, ακόμα και του πρόχειρου διαγωνισμού.Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινήσεων, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.”Επομένως η ένσταση αυτή πρέπει να γίνει αποδεκτή στα σημεία που προαναφέρονται.Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε γνώση της υποβληθείσας ένστασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ1) Αποδέχεται την ένσταση της εταιρίας «ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε.» ως προς τα σημεία: Εδάφια  (2),(3) της ένστασηςΣε ότι αφορά  το σύστημα διαχείρισης ποιότητας:Στα χωρία 1 και 2 του παραρτήματος Α αναγράφηκαν περιγραφικά οι έλεγχοι συμμόρφωσης κατά την παραγωγική διαδικασία που αφορούν γενικά στα υλικά,   χωρίς αναφορά του Συστήματος  Διαχείρισης 
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Ποιότητας  για  κάθε  υλικό  ξεχωριστά.   Για  πληρέστερη  περιγραφή  των  προϊόντων,  των  οποίων πρόκειται  να γίνει η προμήθεια, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται  στη μελέτη και στη διακήρυξη, ως επί πλέον διευκρίνιση,  τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας όλων των υλικών και πιο συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία όμως προβλέπονται και από την ανάλογη νομοθεσία.Εδάφιο (4) της ένστασηςΣε ότι αφορά την σήμανση CE :Η ομάδα Α περιλαμβάνει υλικά ελαιοχρωματισμού  που  δεν εντάσσονται στα δομικά υλικά  για τα οποία απαιτείται σήμα συμμόρφωσης, σύμφωνα με την σχετική  ΚΥΑ,  ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009.  Με τη λογική του αυτονόητου,  δεν αναφέρθηκε ρητά στην τεχνική μελέτη ότι τα προϊόντα της ομάδας Α εξαιρούνται της απαίτησης  σήμανσης  CE . Λαμβάνοντας όμως υπόψη την ένσταση, θα μπορούσε στο εδάφιο 3 του Παραρτήματος Ι, να προστεθεί παράγραφος ως εξής: 3.5 Τα υλικά της ομάδας Α. (υλικά ελαιοχρωματισμού) εξαιρούνται της υποχρέωσης σήμανσης CE, ενώ τα υλικά της ομάδας Β. (οικοδομικά υλικά_) υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΛΟΤ.2)Την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού αποδεχόμενη  την πρόταση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και  επιφυλάσσεται  να  ορίσει  νέα  ημερομηνία  διενέργειας  και  να  εγκρίνει  σε επόμενη  συνεδρίασή  της  την  συμπλήρωση  –  τροποποίηση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της διακήρυξης, όπως αυτές θα υποβληθούν από την Τεχνική υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 222/2014.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ   ΜΕΛΗΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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