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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
6ης Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. απόφασης

36
Περίληψη

Εξέταση του πρακτικού αξιολόγησης ένστασης
του διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού έτους 2016».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4247/02-02-2017 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου 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 οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
2.Βασιλούδης Ηλίας
3.Γκιρτζίκη Αλεξία
4.Κίρατζη Ερκάν
5.Μπαντάκ Σιαμπάν
6.Τριανταφυλλίδης Κων/νος
7.Φανουράκης Εμμανουήλ
8.Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Αγκόρτζας Απόστολος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Αργύριος Ζολώτας , Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
3.Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
4.Ελευθέριος Αποστολίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος
ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση που
κατατέθηκε από την παράταξη «Κοινωνία των Δημοτών» για την κατασκευή
κολυμβητικής δεξαμενής.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.3911/31-01-2017 εισήγηση του Προέδρους της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού
ένστασης

η

οποία έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης
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Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό αξιολόγησης ένστασης διαγωνισμού που αφορά
την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης
44042/15-11-2016)
Παρακαλούμε

να

εισηγηθείτε

την

έγκριση

του

πρακτικού

αξιολόγησης

ένστασης.»
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ΄ αριθ. 3913/31-01-2017
πρακτικό αξιολόγησης ένστασης το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Κυριάκος Πεπονίδης
2.
Πολυξένη Καρακατσάνη
3.
Αθανάσιος Μπαμπάτσος
Αποτελούντες την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
253/27-09-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης του Διαγωνισμού
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2016», προϋπολογισμού 74.219,58€, με
αριθμό Διακήρυξης 44042/15-11-2016, συνήλθαμε σήμερα Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2016
και ώρα 10.00, προβήκαμε στην εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε από την
επιχείρηση Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε με αριθμό πρωτοκόλλου 3452/27-01-2017, με
την υποβολή της ένστασης κατατέθηκε και παράβολο ύψους 600€ α/α 541/26-012017.
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω επιχειρήσεις :
1.ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.
2.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
3.ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.
4.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΗΣ
5.Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, συντάχθηκε το από 20-12-2016 Πρακτικό
Αποσφράγισης Προσφορών. Σύμφωνα με το οποίο και για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτό, αποκλείονται από την συνέχιση του διαγωνισμού οι παρακάτω
επιχειρήσεις:
1.ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε
2.ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.
3.Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Κατόπιν η εταιρεία Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 3452/27-01-2017 ένσταση, κατά του Πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών του
παραπάνω διαγωνισμού.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, το Πρακτικό
Αποσφράγισης Προσφορών και την παραπάνω ένσταση εισηγείται στην Οικονομική
Επιτροπή τα εξής:
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1)Όσον αφορά την ουσία της ένστασης που αφορά την κατάθεση της Υ/Δ σύμφωνα με
την παρ. 2, άρθρου 79 Ν.4412 που ζητείται από τα άρθρα 13 και 15 της διακήρυξης,
από τον ή τους διαχειριστές των εταιρειών (Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε), σας αναφέρουμε ότι
σύμφωνα με την διακήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού άρθρο 13 παρ. 1.στ).αα). «Η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές».
Έχοντας υπόψη την παραπάνω παράγραφο και σύμφωνα με το Πρακτικό
Αποσφράγισης Προσφορών, ορθά η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών απέκλεισε από
την συνέχιση του διαγωνισμού την ενιστάμενη επιχείρηση, ασχέτως εάν αυτή
ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό της, «έκαστος διαχειριστής από μόνος του
δύναται να δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική
επωνυμία.». Διότι σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 που διενεργείται ο διαγωνισμός την
υποχρέωση κατάθεσης Υ/Δ ή Τ.Ε.Υ.Δ έχουν οι διαχειριστές και όχι ο διαχειριστής
άσχετα του τη προβλέπεται από το καταστατικό της εκάστοτε εταιρείας.
Όσο για τους ισχυρισμούς της ενιστάμενης εταιρείας ότι για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 έχουν κατατεθεί διάφορα
πιστοποιητικά που αντικαθιστούν την Υ/Δ σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρου 79 Ν.4412.
Ρητά ζητείται επί ποινής αποκλεισμού στο στάδιο της συμμετοχής στο διαγωνισμό, να
κατατεθεί Υ/Δ που να αναφέρει όλα όσα αναγράφονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω η επιτροπή προτείνει:
Α)Τη μη αποδοχή της ένστασης.
Β)Τον αποκλεισμό της εταιρείας Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε από την συνέχιση του
διαγωνισμού.
Γ)Την συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο που είναι το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄αριθ. 176/11-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
«Συγκρότηση της επιτροπής διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγησης
προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2016,
σύμφωνα με το Ν.4412/2016».
2. Την υπ΄αριθ. 44042/15-11-2016 Διακήρυξη για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού έτους 2016».
3. Την υπ΄αριθ. 223/22-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με
τίτλο Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016» με τη διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
4. Την υπ΄αριθ. 46537/05-12-2016 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού έτους 2016».
5. Την υπ΄ αριθ. 19/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση
πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους
2016».
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6. Το με αριθ. 3913/31-01-2017 πρακτικό αξιολόγησης ένστασης.
7. Την με αριθ. 3911/31-01-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την έγκριση του με αριθ. 3913/31-01-2017 πρακτικού αξιολόγησης ένστασης
του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016»
με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
διακοσίων δέκα εννέα
ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (74.219,58€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Την απόρριψη της από 27-01-2017 ένστασης της εταιρίας Μ.Μιχαηλίδου & ΣΙΑ
Ο.Ε. και τον αποκλεισμό της από τη συνέχιση του διαγωνισμού «Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016» για τους λόγους που αναφέρονται στο
σκεπτικό μέρος της απόφασης.
3. Τη συνέχιση του διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016»
στο επόμενο στάδιο που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των
εταιριών Καταβελάκη Ιωάννη και Ρουμελιώτη Αθ. Θεόδωρου.
Λευκό ψήφησαν οι Βασιλούδης Ηλίας, Φανουράκης Εμμανουήλ και Μπαντάκ Σιαμπάν.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8 Φεβρουαρίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή
Στυλιανή Μόσχου

