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Από το αριθ.5/19-3-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 50

Περίληψη
Έγκριση του από 13-3-2018 πρακτικού εξέτασης ένστασης σχετικά
με το διαγωνισμό με τίτλο: «προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.8406/15-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
2) Μυλωνάς Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.7990/13-3-2018 εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τις προμήθειες και υπηρεσίες Ν.4412, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 13 Μαρτίου 2018 πρακτικό εξέτασης ένστασης που αφορά τον
διαγωνισμό με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (και συγκεκριμένα ενός πλήρους
συστήματος ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων - ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄και
ενός ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών δαπέδου) ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.666,00€ (Αριθμ. Πρωτ.
Διακήρυξης 42750/03-10-2017).
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού εξέτασης ένστασης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13-3-2018 πρακτικό
εξέτασης ένστασης της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων το οποίο έχει ως εξής:
«Οι υπογεγραμμένοι 1. Κυριάκος Πεπονίδης 2. Πολυξένη Καρακατσάνη 3. Αθανάσιος Μπαμπάτσος
Αποτελούντες την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/30-01-2017
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (και συγκεκριμένα ενός πλήρους συστήματος
ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων - ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄και ενός
ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών δαπέδου) ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.666,00€ (Αριθμ. Πρωτ.
Διακήρυξης 42750/03-10-2017), συνήλθαμε σήμερα Τρίτη, 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 13.55, προβήκαμε
στην εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε από την εταιρεία « Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » με
αριθμό πρωτοκόλλου 7488/09-03-2018, με την υποβολή της ένστασης κατατέθηκαν τα με αριθμ.
195422302958-0508-0044/08-05-2018 Παράβολα Δημοσίου ύψους 262,00 €.
Στον διαγωνισμό και συγκεκριμένα στην ομάδα 2 «Μπασκέτες Δαπέδου» έλαβαν μέρος οι παρακάτω
εταιρείες :
1. 3STARS – Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε
Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, συντάχθηκε το από 16-11-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης
Προσφορών, σύμφωνα με το οποίο προτάθηκε η συνέχιση του διαγωνισμού με το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών από τις παραπάνω δύο επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος.
Με την με αριθμ. 37/28-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το εν λόγω πρακτικό
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
Κατόπιν η εταιρεία 3STARS – Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ.
πρωτ. : 7488/09-03-2018 ένσταση, κατά της με αριθμ. 37/28-02-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, το
Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, την με αριθμ. 37/28-02-2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, την παραπάνω ένσταση εισηγείται τα εξής:
Κατόπιν ανάγνωσης της ένστασης η επιτροπή για τις παραγράφους της ένστασης 1,2,3,4 και 5,
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, τις προσφερόμενες τεχνικές
προδιαγραφές της επιχείρησης Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε και το άρθρο 54 ν.4412/16
εκτιμά ότι οι αναφερόμενοι λόγοι της ένστασης δεν αποτελούν λόγω αποκλεισμού διότι το
προσφερόμενο είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης κατά ισοδύναμο τρόπο δηλ.:
1)
Το ότι ζητείται σύστημα αντίβαρου για την άνοδο και κάθοδο του προβόλου ενώ το αντίστοιχο
σύστημα που προσφέρεται χρησιμοποιεί ελατήριο, δεν ακυρώνει την όμοια λειτουργεία της μπασκέτας.
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2)
Το ότι ζητείται ο πρόβολος της μπασκέτας να στηρίζεται σε δύο σημεία δηλ. να αποτελείται από
μονό βραχίονα, ενώ το αντίστοιχο σύστημα που προσφέρεται στηρίζεται σε δύο σημεία αλλά αποτελείται
από διπλό βραχίονα, δεν ακυρώνει την αντοχή και την λειτουργεία της μπασκέτας.
3)
Το ότι ζητείται η ρύθμιση της μπασκέτας σε ύψος να γίνεται με σύστημα αντίβαρου, ενώ το
αντίστοιχο σύστημα που προσφέρεται χρησιμοποιεί ελατήριο, δεν ακυρώνει την όμοια λειτουργεία της
μπασκέτας, μιας και το προσπέκτ που κατέθεσε η επιχείρηση Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ
Ο.Ε αναφέρει την ρύθμιση της μπασκέτας σε ύψος με ένα άτομο σε πέντε δευτερόλεπτα ή λιγότερο.
4)
Το προσπέκτ που κατέθεσε η επιχείρηση Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε αναφέρει
ότι η μπασκέτα διαθέτει δυο σετ από τριπλές ρόδες πίσω και δύο σετ από τριπλές ρόδες μπροστά
συνολικά 12, κάτι που δεν ακυρώνει την λειτουργεία και την μετακίνηση της μπασκέτας.
5)
Ανατρέχοντας στο site της εταιρείας κατασκευής της μπασκέτας που προσφέρεται από την
επιχείρηση Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε, αναφέρεται ότι το ειδικό σύστημα στερέωσης
για την τοποθέτηση του χρονομέτρου είναι αναδιπλούμενου (Foldable), άρα καλύπτει πλήρως την
προδιαγραφή της Διακήρυξης και στο σημείο αυτό.
Εκτός των άλλων η προσφερόμενη μπασκέτα από την επιχείρηση καλύπτει την προδιαγραφή της
FIBA για κατηγορίες αγώνων επιπέδου 1 δηλ. για Ολυμπιακούς αγώνες, διεθνής αγώνες κ.τ.λ.
Για το σημείο 6 της ένστασης η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει δεκτή,
διότι η επιχείρηση Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε ενώ αναφέρει στην τεχνική προσφορά
βάρος 1.300kg περίπου, ανατρέχοντας στο site της εταιρείας κατασκευής της μπασκέτας διαπιστώνεται
ότι το βάρος της μπασκέτας που προσφέρεται (Super Sam 325) είναι 1.558kg περίπου. Αυτό αποτέλεσε
την παραπλάνηση της επιτροπής αξιολόγησης με αποτέλεσμα να μην ακυρωθεί η τεχνική προσφορά της
εν λόγω επιχείρησης. Επίσης τα 258kg παραπάνω κιλά κάθε μπασκέτας είναι σημαντικός παράγοντας
επιβάρυνσης του δαπέδου και δυσχέρειας για την μεταφοράς της.
Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω η επιτροπή προτείνει την εν μέρει απόρριψη της με
αριθμ. 7488/09-03-2018 ένστασης κατά της 37/28-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από
την εταιρεία 3STARS – Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε στα σημεία 1,2,3,4,5 και την εν μέρει αποδοχή
της ένστασης στο σημείο 6 σύμφωνα με το σκεπτικό.
Έτσι η επιτροπή προτείνει τον αποκλεισμό της επιχείρησης Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ
Ο.Ε από την συνέχιση του διαγωνισμού ως προς την συμμετοχή της στην ομάδα 2 «Μπασκέτες
Δαπέδου» και την επιστροφή του παράβολου αξίας 262,00€ στην ενιστάμενη επιχείρηση σύμφωνα με
τον ν.4412/16.».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει το από 13 Μαρτίου 2018 πρακτικό εξέτασης ένστασης που αφορά τον διαγωνισμό με
τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (και συγκεκριμένα ενός πλήρους
συστήματος ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων - ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄14΄΄και ενός ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών δαπέδου) ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.666,00€
(Αριθμ.Πρωτ.Διακήρυξης 42750/03-10-2017).
Β) Απορρίπτει σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτέρω σχετικού πρακτικού, εν μέρει τη με
αριθμ.7488/09-03-2018 ένσταση κατά της 37/28-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
από την εταιρεία 3STARS – Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε στα σημεία 1,2,3,4,5 και αποδέχεται
εν μέρει την ένσταση στο σημείο 6.
Γ) Αποκλείει σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτέρω σχετικού πρακτικού, την επιχείρηση Σ.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε από τη συνέχιση του διαγωνισμού ως προς την
συμμετοχή της στην ομάδα 2 «Μπασκέτες Δαπέδου» και την επιστροφή του παράβολου αξίας
262,00€ στην ενιστάμενη επιχείρηση σύμφωνα με τον ν.4412/16..
Ο δημοτικός σύμβουλος Σιαμπάν Μπαντάκ ψήφισε Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 19-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

