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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουλίου 2016
o

Αριθ. απόφασης

129
Περίληψη
Γνωμοδότηση που αφορά την με αριθ.
πρωτ.26722/15-07-2016
ένσταση
κατά της διακήρυξης του ανοιχτού
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
«Προμήθεια
τροφίμων
και
γαλακτοκομικών
προϊόντων
έτους
2016» της εταιρείας Κωνσταντίνος
Δαγκούλης και ΣΙΑ Ε.Ε.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 26724/15-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε
κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

Απόντες
1.Βασιλούδη Ηλίας
2.Μπαντάκ Σιαμπάν
3.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Βασιλική Μεταξά, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου και Εσόδων.
3. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
4. Κυριάκος Πεπονίδης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
5. Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
6. Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
7. Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο
Δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
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O Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε το θέμα
της εκτός ημερησίας διάταξης
(έτσι όπως καταρτίστηκε), και είναι το εξής:
1. Γνωμοδότηση που αφορά την με αριθ. πρωτ. 26722/15-07-2016 ένσταση κατά της
Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016»προϋπολογισμού:
εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δύο λεπτών
(€:184.252,02) που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την εταιρεία με την επωνυμία:
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε.»
Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 ανέφερε ότι λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους η οποία προκύπτει από
τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης τους, διότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ
«…η ένσταση εξετάζεται από την Δημαρχιακή Επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού…» δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
στον ανωτέρω διαγωνισμό ορίζεται η 25/07/2016 το παραπάνω θέμα πρέπει να τεθεί
προς συζήτηση παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
 Την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Την εισήγηση του προέδρου.
 Το περιεχόμενο του θέματος τo οποίο αν και δεν συμπεριλαμβάνονται
στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια
επίλυσης του ζητήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Tη συζήτηση του θέματος «Γνωμοδότηση που αφορά την με αριθ. πρωτ. 26722/15-072016 ένσταση κατά της Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016»προϋπολογισμού:
εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δύο λεπτών
(€:184.252,02) που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την εταιρεία με την επωνυμία:
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο “ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε.”
»παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη λόγω της κατεπείγουσας
φύσης του που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄
αριθ. 26946/18-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία
έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση που αφορά την με αριθ. πρωτ. 26722/15-07-

2016 ένσταση κατά της Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
τίτλο:
«Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016»
προϋπολογισμού: εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο
ευρώ και δύο λεπτών (€:184.252,02) που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την
εταιρεία με την επωνυμία:
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«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Ε.Ε.»
Σας αναφέρω ότι κατατέθηκε η με αριθμό πρωτ. 26722/15-07-2016 ένσταση της
επιχείρησης
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο
«ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε.», κατά της με αριθμό πρωτ. 25240/06-07-2016 Διακήρυξης που αφορά
την «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016».
1.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Με την με αριθμό 112/21-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ξάνθης έγινε αποδεκτό το με αριθ. πρωτ. 22639/17-06-2016 Πρακτικό Εξέτασης
Ενστάσεων της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και
εξέτασης ενστάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 269/223-12-2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, όπου έγιναν δεκτές οι ενστάσεις των επιχειρήσεων:
α) ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π. – ΔΟΝΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε
β) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και σε συνδυασμό με την αποδοχή της
γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, αποφασίσθηκε να γίνει η ακύρωση
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξη του με τους αρχικούς όρους, σε
δέκα (δέκα) ημέρες από την δημοσίευσή του, λόγω της επείγουσας ανάγκης για την
προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών και λόγω ότι ήδη οι προσφορές για το επόμενο
στάδιο είχαν ανοιχθεί πριν κριθούν οι ενστάσεις.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ):
Εκ των πραγμάτων και προκειμένου οι Ο.Τ.Α. να διενεργήσουν ανοιχτούς ηλεκτρονικούς
διαγωνισμούς προκύπτει ότι δεν αρκεί η αποκλειστική εφαρμογή των διατάξεων του
ΕΚΠΟΤΑ, όπως επιτάσσει το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρξει
και επιβάλλεται συνδυασμός της νομοθεσίας του ΕΚΠΟΤΑ με τις διατάξεις που αφορούν
και επιβάλλουν πλέον ( από 10-2014) και για τους Δήμους τη διενέργεια ηλεκτρονικών
διαγωνισμών, για ποσά προϋπολογισμού άνω των 60.000 ευρώ και συγκεκριμένα:
1.
Του Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
2.
Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
3.
Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
4.
Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
5.
Του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» και
6.
Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
σε αρκετά σημεία της προκήρυξης.
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Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω όρους που χρήζει να περιέχει η προκήρυξη
των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ και προβλέπονται μόνο στις
παραπάνω διατάξεις και όχι στον ΕΚΠΟΤΑ:
α) Η πρόσθετη προσκόμιση «δικαιολογητικών κατακύρωσης» από τον προσωρινό
μειοδότη, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, -δεν
προβλέπεται στον ΕΚΠΟΤΑ (συμβάσεις προμηθειών) αλλά στο Π.Δ. 118/07-, το οποίο
υποχρεωτικά περιλαμβάνεται στις διακηρύξεις των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.
β) Η κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται. Αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf με τη διαδικασία
που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών, κάτι που δεν προβλέπεται
στον ΕΚΠΟΤΑ.
γ) Επίσης στις οδηγίες σύνταξης Διακηρύξεων ηλεκτρονικών διαγωνισμών του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο άρθρο της Διακήρυξης σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής
αναφέρεται ότι οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινής αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή
αρχείου .pdf, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν.
4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται:
1……… 2……… 3……….
κ.λ.π. (δεν προβλέπεται στον ΕΚΠΟΤΑ)
3.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ
κατ’εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων του παρόντος, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την
υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 136
παρ.1 του Ν.4281/2014 και άρθρο 3 του Ν.4155/13).
Συνεπώς δεν ισχύει αυτό που αναφέρει στην ένσταση η ενιστάμενη ότι δήθεν το πδ
118/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του ν. 4281/2014, εφαρμόζεται στις
προμήθειες ΟΤΑ μόνο όταν αυτές ξεπερνούν το όριο των 207.000 ευρώ.
Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού και μέσω αυτού
πλέον πραγματοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η
παρακολούθηση μίας δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και άνω άνευ
ΦΠΑ. Ειδικότερα το σύστημα διαθέτει ήδη λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και
δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών από τους
υποψήφιους αναδόχους, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύμβασης.
Παράλληλα διατίθενται επιπλέον λειτουργίες όπως η εκτέλεση και παρακολούθηση της
σχετικής σύμβασης, η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η
ηλεκτρονική πληρωμή.
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Το ΕΣΗΔΗΣ συστάθηκε με το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), με τον οποίο τέθηκε το
πλαίσιο αλλά και το αρχικό χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του. Οι τεχνικές λεπτομέρειες
και
διαδικασίες
λειτουργίας
του
ΕΣΗΔΗΣ
καθορίστηκαν
με
τη
με
αριθμό Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) υπουργική απόφαση, η οποία παραμένει σε
ισχύ.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω και κατόπιν εξέτασης της ένστασης που
κατέθεσε η παραπάνω επιχείρηση και των λόγων που σε αυτήν αναφέρονται κατά την
διακήρυξης, συμπεραίνεται ότι αυτή αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην ακύρωση του
προηγούμενου διαγωνισμού.
Επίσης, με τη συγκεκριμένη ένσταση, ζητείται η ακύρωση του παρόντος διαγωνισμού. Οι
κυριότεροι λόγοι που αναλύονται στην εν λόγω ένσταση για την ακύρωση του παρόντος
διαγωνισμού, είναι οι λόγοι για τους οποίους ακυρώθηκε ο προηγούμενος διαγωνισμός.
Πλην όμως αναφέρεται και στην σύγχυση που μπορεί να δημιουργεί το άρθρο 21 της
παρούσας Διακήρυξης σχετικά με την προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά της
συμμετοχής του προμηθευτή σε αυτόν, η οποία δημιουργείται λόγω του ότι αφορά
δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και δεν έχουν αποσαφηνίζονται ίσως πλήρως οι
διατάξεις που αφορούν την προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά της συμμετοχής του
προμηθευτή σε αυτόν.
Για την προσφορότερη ερμηνεία του άρθρου 21 της με αριθ. πρωτ. 25240/06-07-2016
Διακήρυξης, κι επειδή πρόκειται για ηλεκτρονικό διαγωνισμό, όπου οι ενστάσεις
υποβάλλονται μέσω του συστήματος, προτείνουμε να υπάρξει αποσαφήνιση στην
απόφαση που θα εκδοθεί από την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την εξέταση της
συγκεκριμένης ένστασης η οποία να αναφέρει ρητά ότι: Ενστάσεις - προσφυγές κατά της
διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.
173 /A’) μέσα σε διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της σχετικής
πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής, ώστε να γίνει σαφές σε όλες τις
πλευρές (Διαγωνιζόμενους – Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού) η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. Άλλωστε και στον αρχικό διαγωνισμό συμμετείχαν
καταθέτοντας ηλεκτρονικά προσφορά, οκτώ (8) επιχειρήσεις και υπήρξε διχογνωμία μόνο
όσον αφορά την προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά της διενέργειας του διαγωνισμού
ή συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν.
Κατόπιν όλων των παραπάνω προτείνεται η μη αποδοχή της ένστασης που αφορά
την ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 25240/06-07-2016 Διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια
τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» και η συνέχιση του διαγωνισμού
όπως αυτός προκηρύχθηκε, αφού όμως αποσαφηνιστεί με την απόφασή σας η προθεσμία
υποβολής ενστάσεων κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ή συμμετοχής προμηθευτή
σε αυτόν.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Του Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
2. Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες Διατάξεις»

ΑΔΑ: 66ΘΒΩΚ8-36Ε
3. Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
4. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
5. Του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L
335)» και
6. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
σε αρκετά σημεία της προκήρυξης.
7. Την με αριθ. πρωτ.26946/18-07-2016 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 26946/18-07-2016 εισήγηση που αφορά την με αριθ.
πρωτ. 26722/15-07-2016 ένσταση κατά της Διακήρυξης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών
προϊόντων έτους 2016»προϋπολογισμού: εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων
διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δύο λεπτών (€:184.252,02) που υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα από την εταιρεία με την επωνυμία: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.
2. Απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. 26722/15-07-2016 ένσταση της εταιρίας
«Κωνσταντίνος Δαγκούλης και ΣΙΑ Ε.Ε.», διότι η ένσταση αναφέρεται κατά κύριο
λόγο στην ακύρωση του προηγούμενου διαγωνισμού και αναλυτικότερα για τους
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης.
3. Τη συνέχιση του διαγωνισμού όπως αυτός προκηρύχθηκε καθώς επίσης την
ανάρτηση στο πρόγραμμα του ΕΣΗΔΗΣ διευκρινιστικά ότι ενστάσεις –προσφυγές
κατά της διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλονται για τους λόγους και με την
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 και το άρθρο 4
του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α΄) μέσα σε διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 129/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 20 Ιουλίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

