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ΑΔΑ: ΨΡ1ΣΩΚ8-ΒΥΠ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
9ης Μαΐου 2017
o

Αριθ. απόφασης

94
Περίληψη
Εξέταση ένστασης του διαγωνισμού που
αφορά
την
προμήθεια
οργάνων
γυμναστικής υπαίθριου χώρου.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη
και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17978/05-05-2017 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 επτά (7) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
1.Λύρατζης Πασχάλης
Ηλιάδης Θωμάς
2.Καρά Αχμέτ
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3.Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν
Μυλωνάς Γεώργιος
Παρτσαλίδου Δέσποινα (αναπληρωματικό μέλος)
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Μαρία Σπανού, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
2. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
3. Κυριάκος Πεπονίδης, Υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
4. Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, Υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
5.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
6.Θωμάς Ξανθόπουλος, Νομικός Σύμβουλος.
Το μέλος της επιτροπής Λύρατζης Πασχάλης ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο ότι θα
απουσιάζει και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα
Παρτσαλίδου.
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 17ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής την υπ΄ αριθ.17827/05-05-2017 εισήγηση του Πρόεδρου της επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 η οποία έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό αξιολόγησης ένστασης διαγωνισμού που αφορά
την Προμήθεια Οργάνων Γυμναστικής Υπαίθριου Χώρου (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης
10928/15-03-2017)
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης ένστασης».
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αριθ. 17776/05-052017πρακτικό αξιολόγησης ένστασης το οποίο έχει ως εξής:
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι
1.
Κυριάκος Πεπονίδης
2.
Πολυξένη Καρακατσάνη
3.
Αθανάσιος Μπαμπάτσος
Αποτελούντες την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/202-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης του Διαγωνισμού «Προμήθεια
Οργάνων Γυμναστικής Υπαίθριου Χώρου», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με αριθμό
Διακήρυξης 10928/15-03-2017, συνήλθαμε σήμερα Παρασκευή, 05 Μαϊου 2017 και
ώρα 12.00, προβήκαμε στην εξέταση της ένστασης κατά των όρων της Διακήρυξης,
που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον κ. Φ. Γεωργίου με αριθμό πρωτοκόλλου
17399/03-05-2017, με την υποβολή της ένστασης κατατέθηκε το με αριθμ. 779/0405-2017 Παράβολο Δημοσίου ύψους 600,00 €.
Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές και την παραπάνω ένσταση εισηγείται τα εξής:




Ως προς το σημείο της ένστασης στο οποίο αναφέρεται στην επανάληψη τρείς
φορές του όρου επί ποινής αποκλεισμού, η μη προσκόμιση συγκεκριμένων
διεθνών προτύπων ποιότητας της διακήρυξης, η επιτροπή θεωρεί ότι σωστά
αναφέρεται το παραπάνω, αποτρέποντας έτσι κάθε παρερμηνεία για την
σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της προσκόμισης των συγκεκριμένων
πιστοποιητικών, που τελικά θα διασφαλίζει την ποιότητα των προς προμήθεια
υλικών όπως και την σωστή τοποθέτηση τους λόγω της φύσης τους (ασφάλεια
χρηστών).
Ως προς το σημείο της ένστασης που αφορά το ότι θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι
να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 ως
προμηθευτές αλλά και από τον κατασκευαστή των προς προμήθεια υλικών, η
επιτροπή θεωρεί ότι σωστά ζητούνται από την διακήρυξη και κατ’ επέκταση από
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα
των προς προμήθεια υλικών – η σωστή διαχείριση αυτών (ISO 9001),
τοποθέτηση – λειτουργεία αυτών (OHSAS 18001), ασφάλεια συνθηκών εργασίας
– περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος (ISO 14001), του κατασκευαστή αλλά και
του προμηθευτή των προς προμήθεια υλικών. Επίσης σύμφωνα με τον
ν.4412/16 άρθρο 54 παρ. 3β, ο οποίος έχει εναρμονιστεί βάση της Ε.Ε
42/οδηγίας 2014/24/Ε.Ε.
[3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω
τρόπους:
β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε
εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή
πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από
ευρωπαϊκούς οργανισμούς Τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν σε εθνικά
πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον
τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της
χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή
«ισοδύναμο».] Τα παραπάνω πιστοποιητικά αποτελούν σύμφωνα με την διεθνή
βιβλιογραφία διεθνή πρότυπα, άρα μπορούν να ζητηθούν σε μελέτες που
κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση τους. Το ότι αναφέρεται ο
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ενιστάμενος σε προκηρύξεις κάποιων φορέων οι οποίοι σε παρόμοιους
διαγωνισμούς δεν ζητούν τα παραπάνω διεθνή πρότυπα και από τους
προμηθευτές, δεν απαγορεύει από τον κάθε φορέα που διενεργεί παρόμοιο
διαγωνισμό να το συμπεριλάβει στις τεχνικές προδιαγραφές αν το θεωρεί
αναγκαίο.
 Ως προς το σημείο της ένστασης που αναφέρει ότι ο χρόνος διεξαγωγής του
διαγωνισμού έχει επισπευσθεί, η επιτροπή σας γνωρίζει ο συνοπτικός
διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τον ν.4412/16 άρθρο 121 παρ. 1γ. σε
δώδεκα (12) ημέρες από την δημοσίευση του στο ΚΗΜΔΗΣ. Η δημοσίευση του
έγινε την 27/04/2017 με ημερομηνία διεξαγωγής του την 10/05/2017 δηλ. μετά
από δεκατρείς (13) ημέρες. Άρα έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες ημερομηνίες
δημοσίευσης.
 Ως προς το σημείο της ένστασης που αφορά τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
μελέτης, η επιτροπή μετά από επικοινωνία με το συντάξα της μελέτης
πληροφορήθηκε ότι οι τιμές έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο από
εταιρείες οι οποίες διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας, που αφορούν και τα προς
προμήθεια υλικά, αλλά και την σωστή τοποθέτησης τους, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται στο έπακρο η άριστη ποιότητα των οργάνων, όπως και η ασφάλεια
των χρηστών μετά την τοποθέτηση τους, σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να
προσφερθούν υλικά αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα.
 Ως προς το σημείο της ένστασης που αναφέρει ο ενιστάμενος ότι σε άλλους
πρόσφατους αναρτημένους διαγωνισμούς δεν απαιτείται η προσκόμιση
παρόμοιων πιστοποιητικών, μετά από έρευνα που διενήργησε η επιτροπή σας
αναφέρει ότι παρόμοια πιστοποιητικά (ανακύκλωσης) και από τον κατασκευαστή
και από τον προμηθευτή, ήταν απαιτήσεις των διαγωνισμών του Δήμου Ξάνθης
που αφορούσαν την α) προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και β) Προμήθεια
Φωτιστικών Σωμάτων LED και Ιστών Φωτισμού Εξωτερικών Χώρων.
Τέλος εντύπωση προκαλεί στην επιτροπή το ότι στην συγκεκριμένη ένσταση δεν
αναφέρονται πουθενά στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, Ταχυδρομική Δ/νση,
επωνυμία επιχείρησης και είδος αυτής, παρά μόνο ένα ονοματεπώνυμο.
Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω η επιτροπή προτείνει τη μη αποδοχή
της με αριθμ. 17399/03-05-2017 ένστασης κατά της με αριθμό Διακήρυξης 10928/1503-2017 από τον κ. Φ. Γεωργίου Μηχ/γο Μηχ/κό και προτείνει την συνέχιση του
διαγωνισμού με νέα ημερομηνία διεξαγωγής όπως προβλέπεται από το ν. 4412/16, την
Παρασκευή 19/05/2017 έτσι ώστε να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί
σε εκδήλωση ενδιαφέροντος στον συγκεκριμένο διαγωνισμό».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Την με αριθ. 10/02-02-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση
επιτροπής αξιολόγησης για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το
έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
2. Την με αριθ. 63/11-04-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής
υπαίθριου χώρου» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
του διαγωνισμού.
3. Την Π-3/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
4. Την με αριθ.10928/15-03-2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου προμήθειας οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου.
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5. Την με αριθ. πρωτ. 16339/26-04-2017 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
προμήθειας οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου.
6. Την με αριθ. πρωτ. 17399/03-05-2017 ένσταση του Φ.Γεωργίου
7. Το με αριθ. 779/04-05-2017 παράβολο δημοσίου.
8. Το με αριθ. πρωτ. 17776/05-05-2017 πρακτικό αξιολόγησης ένστασης.
9. Την με αριθ.17827/05-05-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αποδοχή της με αριθμ. Πρωτ. 17399/03-05-2017 ένστασης κατά της με αριθμό
Διακήρυξης 10928/15-03-2017 από τον κ. Φ. Γεωργίου Μηχ/γο Μηχ/κό και τη
μετάθεση
ημερομηνίας διενέργειας –αποσφράγισης διαγωνισμού, την Παρασκευή
19/05/2017 έτσι ώστε να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και να
ενημερωθούν οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος στον
συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 94/2017.
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, 11 Μαΐου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

