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ΑΔΑ: 7ΖΓΓΩΚ8-Γ2Σ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
14ης Μαρτίου 2017
o

Αριθ. απόφασης

58
Περίληψη
Απόρριψη της προσφυγής της επιχείρησης
Ραδίογλου Ν.-Ελευθεριάδης Χ.Ο.Ε. του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής
υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 14 Μαρτίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10201/10-03-2017 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 εννέα (9) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
Ηλιάδης Θωμάς
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Καρά Αχμέτ
Λύρατζης Πασχάλης
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν
Μυλωνάς Γεώργιος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Δωροθέα Ασλανίδου, υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
3 Κυριάκος Πεπονίδης, υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.9028/02-03-2017
έκφραση απόψεων της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
η οποία έχει ως εξής:
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
(Ε.Β.Υ.Σ.) ΤΟΥ ΤΕΒΑ»
ΘΕΜΑ: Έκφραση απόψεων επί της Προσφυγής της επιχείρησης Ραδίογλου Ν. –
Ελευθεριάδης Χ. Ο.Ε.
Σχετ. Προδικαστική προσφυγή της επιχείρησης Ραδίογλου Ν. – Ελευθεριάδης Χ. Ο.Ε.
με αριθμ. πρωτ. : 8749/01-03-2017
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Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση
Ραδίογλου Ν. - Ελευθεριάδης Χ. Ο.Ε. προσέφυγε σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.
3886/2010 κατά της με αριθμ. 30/06-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ξάνθης, του με αριθμό πρωτ.: 3221/26-01-2017 πρακτικού αποδοχής
απόρριψης του παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παρούσας επιτροπής και της
με αριθμ. πρωτ. : 4491/02-02-2017 εισήγησης του Προέδρου της παρούσας επιτροπής
με Θέμα: Έγκριση πρακτικού αποδοχής-απόρριψης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
Ή ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ.) ΤΟΥ ΤΕΒΑ».
Η προσφυγή αναρτήθηκε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ την 28/02/2017 και ώρα 18:35:41
όπως αποδεικνύεται από την εκτύπωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του συστήματος
που αφορά τον παραπάνω ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Επίσης η ψηφιακή υπογραφή του κ. Νικολάου Ραδίογλου που φέρει η
προσφυγή, έχει ημερομηνία 28/02/2017 και ώρα 18:31:15.
Αντίγραφο της προσφυγής στάλθηκε με τηλεομοιοτυπία στις 28-02-2017 και
ώρα 18:33.
Η ενημέρωση της εν λόγω επιχείρησης που αφορά την πράξη με αριθμ. πρωτ.
30/06-02-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε στις 17/02/2017 και ώρα
12:04:06, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, όπως επίσης την διαδικασία διεξαγωγής
ηλεκτρονικών διαγωνισμών, το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 και το άρθρο 7
παραρτήματος Β΄ της διακήρυξη του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Η επιτροπή έχει την άποψη και προτείνει την μη εξέταση της προσφυγής διότι
έχει κατατεθεί εκπρόθεσμα μιας και έχει παρέλθει ο χρόνος υποβολής της. Η πρόταση
αυτή στηρίζεται στο ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 το οποίο
αναφέρεται και στο άρθρο 7 του παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης «Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 της ΥΑ 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και τον Ν.3886/10 (ΦEK
173/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά
αυτής, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή).». Από τη στιγμή
που η εν λόγω επιχείρηση έλαβε γνώση της σχετικής πράξης στις 17/02/2017, η
προθεσμία των δέκα ημερολογιακών ημερών ξεκινάει από την επομένη και καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής είναι η 27/02/2017. Από τη στιγμή που η
προσφυγή κατατέθηκε μέσω του συστήματος στις 28/02/2017 όπως προβλέπεται από
την διαδικασία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, θεωρείται εκπρόθεσμη, δεν πρέπει να εξεταστεί και
πρέπει να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
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1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ /08-08-2016/τεύχος Α΄) «Δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ΄αριθ. 269/23-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
«Συγκρότηση
των
επιτροπών
διενέργειας
διαγωνισμών,
αξιολόγησης
προσφορών και εξέταση ενστάσεων για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες για το
έτος 2016».
3. Την υπ΄αριθ. 25145/05-07-2016 Διακήρυξη για «Προμήθεια Τροφίμων και
ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής
(Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ».
4. Την υπ΄αριθ. 133/19-07-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Κατάρτιση
των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του ηλεκτρονικού
ανοιχτού διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης για την «Προμήθεια Τροφίμων και
ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής
(Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ»
5. Την υπ΄αριθ. 28449/27-07-2016 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού έτους 2016».
6. Την υπ΄αριθ. 30/06-02-2017 Έγκριση πρακτικού απόρριψης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ».
7. Την υπ΄αριθ. 8749/01-03-2017 Προδικαστική προσφυγή της επιχείρησης
Ραδίογλου Ν.-Ελευθεριάδης Χ.Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την με αριθ. 9028/03-03-2017 έκφραση απόψεων επί της
προδικαστικής προσφυγής της επιχείρησης Ραδίογλου Ν.-Ελευθεριάδης
Χ.Ο.Ε.
2. Απορρίπτει την με αριθ. 8749/01-03-2017 ως εκπρόθεσμη, διότι από τη στιγμή
που η επιχείρηση έλαβε γνώση της σχετικής πράξης στις 17-02-2017, η
προθεσμία κατάθεσης της προσφυγής (δέκα ημερών) ξεκινάει από την επομένη
και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής ορίζεται η 27-02-2017.Η
προσφυγή κατατέθηκε μέσω του συστήματος στις 28-02-2017 και όπως
προβλέπεται από τη διαδικασία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ θεωρείται εκπρόθεσμη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2017.
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, 17 Μαρτίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή
Στυλιανή Μόσχου

