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Αριθµ. απόφ.

159/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-10-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 34607/4-10-2016
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 της ένστασης του Χρυσοστοµιδη Χρυσόστοµου , κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την προµήθεια : «Αναλωσίµων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών
Προσώπων του»
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος
Παρασκευή Βρυζίδου
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Γεώργιος Καραίσκος
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης
Γεώργιος Κοκκινίδης
4. Ιωαννης Αριστεριδης
5. Γεώργιος Χαϊτίδης
6. . Σοφοκλής Σιδηροπουλος
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 130/2016
Α∆Σ εγκρίθηκε η διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια « Αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των ΝΠ∆∆ του»,συνολικού προϋπολογισµού 84.010,29 ευρώ σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αρµοδίως συντάχθηκαν από την ∆/νση ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών . Με την υπ’αριθµ
119/2016 ΑΟΕ καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης , ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 25087/25-7-2016
σχετική διακήρυξη.
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους 25.773,26 ευρώ µε Φ.Π.Α, από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ
έτους 2016 ( α/α 758,759,760,761,762,763 &764 του Μητρώου ∆εσµεύσεων).
Με το υπ’αριθµ 29643/5-9-2016 πρακτικό της , η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µας γνωστοποιεί ότι:

Υπεβλήθησαν πλήρη δικαιολογητικά « Συµµετοχής Τεχνικών Προσφορών» τα οποία και γίνονται αποδεκτά για την συνέχιση
του διαγωνισµού του παρακάτω ενός (1) διαγωνιζόµενου:
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

∆εν υπεβλήθησαν πλήρη δικαιολογητικά « Συµµετοχής Τεχνικών Προσφορών » τα οποία και δεν γίνονται αποδεκτά για την
συνέχιση του διαγωνισµού των παρακάτω τριών (3) διαγωνιζόµενων:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε.
2
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
3
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΙΑΝΟΥ
Και εισηγείται την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς µόνο του ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ.»
Κατά του εν λόγω πρακτικού υπεβλήθη ηλεκτρονικά , µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε το αρ 16 της διακήρυξης ένσταση του
Χρυσοστοµιδη Χρυσόστοµου.
Σύµφωνα µε το αρ 15 παρ 1 του ΕΚΠΟΤΑ η ένσταση είναι εµπρόθεσµη, ως εκ τούτου καλούµαστε να αποφασίσουµε για την
απόρριψη ή µη της εµπρόθεσµης ένστασης του Χρυσοστοµιδη Χρυσόστοµου. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µε την
υπ’αριθµ 30560/9-9-2016 γνωµοδότησή της προτείνει να απορριφθεί για τους εξής λόγους:
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«Ο κ. Χρυσοστοµίδης, Χρυσόστοµος µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 08/09/2016 και ώρα 11:22:54 υπέβαλε
εµπρόθεσµα ένσταση, η οποία αναφέρει ότι:
«……Κατά την υποβολή της προσφοράς µας (30.8.2016), τα δικαιολογητικά µας µπήκαν στον υποφάκελο της οικονοµικής
προσφοράς (επισυνάπτω σχετικό αρχείο από εκτύπωση του συστήµατος). Σας παρακαλώ να γίνει δεκτή η ένσταση µου και να
εξεταστούν τα δικαιολογητικά µου ώστε αν είναι πλήρη να περάσω στην επόµενη φάση της αξιολόγησης. Ευχαριστώ…»
Η ένσταση σας απορρίπτεται ως αβάσιµη, διότι για λόγους που ανάγονται στην αποκλειστική υπαιτιότητά σας, δεν προβήκατε
ως οφείλατε σύµφωνα µε όσα αναλυτικά διαλαµβάνει και υπαγορεύει η διακήρυξη, στην ορθή ηλεκτρονική καταχώρηση της
τεχνικής σας προσφοράς στο κατάλληλο ηλεκτρονικό πεδίο. Η Επιτροπή του διαγωνισµού δεν µπορεί, αντιβαίνοντας και
παραβιάζοντας τους όρους της διακήρυξης, να δεχτεί εκ των υστέρων την αλλαγή αυτή και τους λόγους που εσείς
επικαλείστε για τον λόγο ότι η ορθή συµπλήρωση των προσφορών (τεχνική- οικονοµική) αποτελεί αποκλειστική και
προσωπική ευθύνη του διαγωνιζόµενου αναδόχου και δεν είναι εφικτή και νόµιµη η οποιαδήποτε αλλαγή µετά το πέρας της
διαδικασίας για λόγους ασφάλειας δικαίου και συναλλαγών.»
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά
Σ.Σιδηροπουλος : Να απορριφθεί η ένσταση για τους λόγους που αναφέρονται τόσο στο πρακτικό όσο και στην γνωµοδότηση
της Επιτροπής , υπό την προϋπόθεση να επαναληφθεί ο διαγωνισµός προκειµένου να συµµετέχουν περισσότεροι
ενδιαφερόµενοι.
Αριθµ. απόφ. 159/2016
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. την υπ’αριθµ 130/2016 Α∆Σ & την 119/2016 ΑΟΕ
3. τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
4. Την υπ’αριθµ 25087/25-7-2016 διακήρυξη και την τεχνική περιγραφή
5. το υπ’αριθµ 29643/5-9-2016 πρακτικό της Επιτροπής
6. την ένσταση του Χρυσοστοµιδη Χρυσόστοµου καθώς και την 30560/9-9-2016 σχετική γνωµοδότηση της
Επιτροπής.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 29643/5-9-2016 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού «Αναλωσίµων ειδών,
γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του» και αποδέχεται την υπ’αριθµ. 30560/9-92016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την υποβληθείσα εµπρόθεσµη ένσταση του Χρυσοστοµιδη
Χρυσόστοµου κατά του ανωτέρω πρακτικού.
2. Απορρίπτει την ένσταση του Χρυσοστοµιδη Χρυσόστοµου για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθµ. 29643/59-2016 πρακτικό της Επιτροπής και στην σχετική γνωµοδότηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 159/2016.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σάββας Ζαµανίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Κωνσταντίνος Σερσέµης
Γεώργιος Χαϊτίδης
Ιωαννης Αριστεριδης
Σοφοκλης Σιδηροπουλος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ

