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Αριθµ. απόφ 109/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-6-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε
την αρ. πρωτ.16814/1-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα
ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την
προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : «Προµήθεια
θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας», λήψη
σχετικής απόφασης.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος
1. Γεώργιος Καραίσκος
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
2. Παρασκευή Βρυζίδου
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης
4. Γεώργιος Κοκκινίδης
5. Ιωαννης Αριστεριδης
6. Γεώργιος Χαϊτίδης
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε
την υπ’αριθµ 13/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια µε πρόχειρο διαγωνισµό της
προµήθειας στολών για τους υπαλλήλους της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ,ενώ µε την 56/2016 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η
σχετική πίστωση ύψους 30.000,00 από ΚΑ 50.6061.0000 (σχετ ΕΑ∆ η µε α/α 407/2016 του µητρώου
δεσµεύσεων). Από την ∆/νση ∆/κων Υπηρεσιών συντάχθηκε αρµοδίως η µε αριθµ 1/2016 µελέτη των
τεχνικών προδιαγραφών µε τίτλο: «Προµήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας» , προϋπολογισµού 14.255,58 ευρώ και µε την υπ’αριθµ 84/2016
εγκρίναµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προαναφερόµενης προµήθειας και καταρτίσαµε τους όρους
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια: «Προµήθεια θερινών στολών του ειδικού
ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας», µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη προσφορά επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Στις 16-5-2016 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 14979/16-5-2016 πρακτικό της
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, η οποία αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα υπόλοιπα στοιχεία των
προσφορών αποφάσισε τα εξής:
1) Οµόφωνα απορρίπτει την παρακάτω προσφορά
Σειρα
Ονοµατεπώνυµο
Λόγος απόρριψης
Α/Α
υποβολ.

1

3

ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στην υπ αριθ. 199164/11-05-2016 εγγυητική επιστολή
από το Ταµεία Παρακαταθηκών Και ∆ανείων Α) δεν
αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης σύµφωνα
ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 10.1 β της διακήρυξης , δηλαδή για
την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΕΝΣΤΟΛΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Της
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ »
.Β) ∆εν
αναγράφεται ο αριθµός διακήρυξης , σύµφωνα µε τα
άρθρο 10 παρ. 10.1 γ.
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2) Οµόφωνα δέχεται τις παρακάτω προσφορές, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης :
Α/Α
1
2
3

Σειρα
υποβολ.
1
2
4

Ονοµατεπώνυµο
ΝΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε.

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης υποβλήθηκαν οι εξής ενστάσεις:
1) Ένσταση του ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, η οποία υποβλήθηκε την 25/05/2016.
2) Ένσταση της L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε., η οποία υποβλήθηκε την 26/05/2016.
Σύµφωνα µε το αρ 15 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ οι ενστάσεις είναι εµπρόθεσµες.
Με το υπ’αριθµ 16257/27-5-2016 πρακτικό της, το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας, η
Επιτροπή γνωµοδοτεί και προτείνει
1. Να γίνει δεκτή η ένσταση του ΓΕΡΑΚΗ ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για λόγους διαφάνειας διενέργειας του
διαγωνισµού
2. Να απορριφθεί η ένσταση του L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. αφού οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
καλύπτουν την Επιτροπή ως προς τη συµµόρφωσή των συµµετεχόντων προς τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
3. Να επαναληφθεί ο διαγωνισµός χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών.
Ο Πρόεδρος προτείνει για λόγους διαφάνειας να γίνει δεκτή η γνωµοδότηση της Επιτροπής και να
επαναληφθεί ο πρόχειρος διαγωνισµός µε τους ιδίους όρους και την τεχνική περιγραφή , όπως είχαν εγκριθεί
µε την υπ’αριθµ 84/2016 ΑΟΕ. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι από 1-6-2016 ισχύει το Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας» του Ν 4389/2016 στο οποίο ορίζονται τα εξης:1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται
σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.» 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
ισχύουν από 1.6.2016. Ως εκ τούτου ο προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας διαµορφώνεται στο ποσό
των 14.371,48 ευρώ αντί 14.255,58 του αρχικού. ∆εδοµένου ότι µε την 56/2016 ΑΟΕ ψηφίσθηκε πίστωση
ύψους 30.000,00 από ΚΑ 50.6061.0000 (σχετ ΕΑ∆ η µε α/α 407/2016 του µητρώου δεσµεύσεων) γίνεται
αντιληπτό ότι υπάρχει επάρκεια πιστώσεων προκειµένου να διενεργηθεί ο διαγωνισµός.

Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06.
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».
3. Τον Ν 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
4. Τον Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5. Τα εν ισχύ άρθρα του Ν.4250/2014 και του Ν.4281/2014.
6 Την υπ΄αριθµ.1/2016 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
7. Την υπ΄αριθµ. 13/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας .
8. Την υπ΄αριθµ. 56/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης.
9. Την υπ΄αριθµ. 84/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και
την κατάρτιση των όρων διακήρυξης.
10. Τα υπ’αριθµ 14979/16-5-2016 & 16257/27-5-2016 πρακτικά της Επιτροπής
11. Το αρ 52 του Ν 4386/2016
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
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1. Κάνει δεκτό το υπ’αριθµ 16257/27-5-2016 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού
µε τίτλο : «Προµήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του
∆ήµου Εορδαίας».
2. Την επανάληψη του χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών , µε
αναθεωρηµένο προϋπολογισµό της προµήθειας, συνολικής δαπάνης 14.371,48 ευρώ µε ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη
θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ ΚΑ 50.6061.0000 (σχετ ΕΑ∆ η µε α/α 407/2016 του µητρώου δεσµεύσεων)
του προϋπολογισµού οικ έτους 2016 η πίστωση του οποίου ψηφίσθηκε µε την 56/2016 ΑΟΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 109/2016.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σάββας Ζαµανίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Αριστερίδης
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Κωνσταντίνος Σερσέµης
Γεώργιος Κοκκινίδης
Γεώργιος Χαϊτίδης
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ

