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Από το πρακτικό της 30 / 7-11-2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αριθµ. Απόφασης 408 / 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αλλαγή ηµεροµηνίας διαγωνισµού και εξέταση ένστασης µε αρ. πρωτ. 644419/5-112014 της εταιρείας Brinx Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. κατά της διακήρυξης του
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας
των εργαζοµένων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών (σχετ. αποφ. Α∆Σ 387/2014 & ΑΟΕ
391/2014)

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 7-11-2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική επιτροπή ύστερα από την 64748/6-11-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.Ζιγκερίδη ∆ηµήτριου, που επιδόθηκε σε καθένα
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
1. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
2. Τσακιρίδης Αναστάσιος
2. Μιχαηλίδης Βασίλειος
3. Αλεξούδη
Αναστασία
3. Γιαρένης Χρήστος
(Νατάσσα)
4. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
5. Βαρσάµης Νικόλαος
6. Ωραιόπουλος Λάζαρος

Σύµφωνα µε την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών
κ.∆ανιηλίδη Συµεών Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ,ορίζεται ο Αντιδήµαρχος
∆ιοικητικού-Οικονοµικού κ.Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος.
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης Αλλαγή
ηµεροµηνίας διαγωνισµού και εξέταση ένστασης µε αρ. πρωτ. 644419/5-11-2014 της
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εταιρείας Brinx Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. κατά της διακήρυξης του πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας των
εργαζοµένων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών (σχετ. αποφ. Α∆Σ 387/2014 & ΑΟΕ
391/2014) , έθεσε υπόψη της επιτροπής την µε αρ. πρωτ.476/2014 εισήγηση του
Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου µε το παρακάτω περιεχόµενο:
ΘΕΜΑ : Αλλαγή ηµεροµηνίας διαγωνισµού και εξέτασης µε αριθµ. πρωτ.
64419/05.11.2014 ένστασης της εταιρείας Brinx Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. κατά της
διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής
προστασίας των εργαζοµένων του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών (σχετ. αποφάσεις Α.∆.Σ.
387/2014 & Α.Ο.Ε. 391/2014)
Θέτουµε υπ΄ όψη σας
α) το από 06/11/2014 πρακτικό εξέτασης ένστασης της µε αριθµ. πρωτ.
64419/05.11.2014 ένστασης της εταιρείας Brinx Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. κατά της
διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής
προστασίας των εργαζοµένων του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών
β) την µε αριθµ. πρωτ. 64419/05.11.2014 ένσταση της εταιρείας Brinx Εµπορική
Κατασκευαστική Α.Ε. και
γ) τον πλήρη φάκελο του διαγωνισµού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή
ειδικούς επιστήµονες»
Σύµφωνα µε τον "Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των
∆ηµοσίων Συµβάσεων των ∆ήµων, Περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων" του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: "η σχετική
κατακυρωτική απόφαση λαµβάνεται πλέον από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή
της Περιφέρειας µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών που συγκροτείται από αυτή."
Παρακαλούµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10
α) να εξετάσετε την µε αριθ. πρωτ. 64419/05.11.2014 ένσταση της εταιρείας
Brinx Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. ,
β) να αποφασίσετε για την έγκριση του από 06-11-2014 πρακτικού εξέτασης
ένστασης– γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
γ) να αποφασίσετε σύµφωνα µε το άρθρο 10 «Προθεσµίες διαγωνισµών» του
ΕΚΠΟΤΑ παρ. 3.... Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού

συµβουλίου µπορεί να µετατίθεται η ηµεροµηνία της υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής ή της διενέργειας του διαγωνισµού, µε ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της
πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η µετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων
της πρόσκλησης ή της "διακήρυξης" [1], το χρονικό διάστηµα της µετάθεσης ορίζεται µε
την παραπάνω απόφαση. Όταν η µετάθεση γίνεται µε τροποποίηση των όρων της
πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής
ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής ή διενέργειας
του διαγωνισµού, να µεσολαβεί χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο του ορισθέντος από την
αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη,εκτός αν από την απόφαση µετάθεσης προβλέπεται η
σύντµηση του χρόνου αυτού, τηρουµένων των προθεσµιών που ορίζονται στις
προηγούµενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δηµοσίευση,
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ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος.., την
µετάθεση της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού .

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ&ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γεωργίου Χρυσοβαλάντω

Καραδαλής Ευάγγελος

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Ο.Ε. το από 6-11-2014 πρακτικό εξέτασης ένστασης κατά
των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας
των εργαζοµένων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους
(γνωµοδότηση) µε το παρακάτω περιεχόµενο:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
Στο ∆ήµο Νεάπολης - Συκεών σήµερα 06/11/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00
στο

∆ηµοτικό

κατάστηµα

συνήλθε

η

Επιτροπή

διεξαγωγής

και

αξιολόγησης

αποτελεσµάτων διαγωνισµών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµ.
501/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από τους:
1.

Αµουτζιάς ∆ηµήτριος

:

Υπάλληλο Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Πρόεδρος)

2. Γαβριηλάκης Ιωάννης

:

Υπάλληλο Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ( µέλος)

3. Σιαµάτρα Ελένη

:

Υπάλληλο ΠΕ Γεωπόνων (Τακτικό µέλος)

προκειµένου να εξετάσει την µε αριθµό πρωτ. 64419/05-11-2014 ένσταση της
εταιρείας BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά των όρων διακήρυξης
του διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων του
∆ήµου Νεάπολης-Συκεών για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.
Η εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ενίσταται για το
γεγονός ότι καταστρατηγούνται οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύµφωνα µε τις οποίες
διενεργείται ο διαγωνισµός.
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Ειδικότερα:“Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην Περίληψη της διακήρυξης και στην

τεχνική έκθεση αυτής απαιτείται οι εταιρείες που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό, να
προσφέρουν το σύνολο των ειδών, δηλαδή 40 είδη.
Σύµφωνα µε τον όρο αυτό, µια εταιρεία που δεν έχει δυνατότητα να προσφέρει για
παράδειγµα το είδος πινακίδα σήµανσης τρίγωνη (4 τεµάχια – 10,00 €τιµή τεµ/προυπ)
να µην µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό.
Τα προς προµήθεια είδη είναι διαιρετά, µη εξαρτώµενα το ένα µετά το άλλο, σε καµιά
περίπτωση οµοειδή, και ως εκ τούτου είναι εφικτή η υποβολή προσφοράς από εταιρείας
για µέρος των ειδών.
Ως οµοειδή θεωρούνται τα είδη κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις και ήθη συνιστούν
µερικότερες κατηγορίες του αυτού αγαθού και για τα οποία η ίδια κατηγορία υποψηφίων
προµηθευτών ενδιαφέρεται να διεξαχθεί ενιαία διαδικασία (Γνωµοδότηση ΝΣΚ 80/2004)”
Η Επιτροπή
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Για την απόρριψη της ένστασης στο σύνολό της καθότι θεωρεί ότι ουδεµία παραβίαση
ουσιωδών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ έχει συντελεστεί ώστε να οδηγήσει σε ακυρότητα της
δηµοπρασίας και ειδικότερα επειδή:
1.

στο άρθρο 1ο της συγγραφής υποχρεώσεων αναφέρεται

ότι “Στο

διαγωνισµό θα γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της
προµήθειας. Προσφορά που δεν θα αφορά το σύνολο των ειδών της
προµήθεια αλλά επιµέρους είδη αυτής θα απορρίπτεται ως µη αποδεκτή”
2.

στο άρθρο 10 της συγγραφής υποχρεώσεων αναφέρεται ότι “η

προσφορά θα είναι ενιαία και θα περιλαµβάνει το σύνολο των
περιγραφόµενων ειδών δεδοµένου ότι όλα τα είδη είναι µέσα ατοµικής
προστασίας σύµφωνα και µε τη γνωµοδότηση του τεχνικού ασφαλείας”
3. στο άρθρο 4 της διακήρυξης αναφέρεται ότι “ο κάθε ενδιαφερόµενος

προµηθευτής έχει δικαίωµα να υποβάλλει µία ενιαία προσφορά που θα
περιλαµβάνει το σύνολο των περιγραφοµένων ειδών δεδοµένου ότι όλα
τα είδη είναι µέσα ατοµικής προστασίας σύµφωνα µε την γνωµοδότηση
του τεχνικού ασφαλείας”
Το σκεπτικό που οδήγησε στις παραπάνω διατυπώσεις είναι ότι:
1.

Σύµφωνα µε τις

α)ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 Τεύχος Β')
β)ΚΥΑ 36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/30-07-2007 Τεύχος Β') και
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γ) ΚΥΑ 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/28-05-2008 Τεύχος Β')
τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) είναι ενιαία και οµοειδή είδη απαραίτητα για την
προστασία, υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και επιβάλλεται η χορήγησή τους στο
σύνολο τους και εφάπαξ.
2. Τυχόν κατάτµηση της προµήθειας σε οµάδες ενέχει τον κίνδυνο να βγει άγονος ο
διαγωνισµός για µερικές οµάδες και κατά συνέπεια να µη χορηγηθεί το σύνολο
των ειδών και σε όλο το προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν βγει
άγονος ο διαγωνισµός στο σύνολο του κανένας εργαζόµενος δεν θα πάρει µέχρι
την επανάληψη τα ΜΑΠ διασφαλίζοντας την ισοτιµία µεταξύ του προσωπικού.
3. Η γνωµοδότηση του ΝΣΚ 80/2004 που επικαλείται ο ενιστάµενος δεν έχει πεδίο
εφαρµογής στο διαγωνισµό µας.
Εξάλλου και σε προηγούµενους διαγωνισµούς στο ∆ήµο µας κατατίθεντο ενιαίες
προσφορές για το σύνολο των ειδών χωρίς να έχει δηµιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβληµα
από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές.
Την ίδια πρακτική, δηλαδή του ενιαίου διαγωνισµού για το σύνολο των ειδών,
ακολουθούν και δεκάδες άλλοι ∆ήµοι ανά την Ελλάδα.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αµουτζιάς ∆ηµήτριος
2. Γαβριηλάκης Ιωάννης
3. Σιαµάτρα Ελένη

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε όσα ο Προεδρεύων και τα µέλη της εξέθεσαν και
έλαβε υπόψη: 1) την υπ αρ. 476/2014 εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου
µε το πλήρη φάκελο του διαγωνισµού, 2) το από 6-11-2014 πρακτικό διεξαγωγής
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού,3) την µε αριθ. πρωτ. 64419/05-11-2014 ένσταση
της εταιρείας Brinx Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε., 4) την υπ αρ. Α∆Σ 387/2014, 5) την
Α.Ο.Ε. 391/2014 6) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και 7) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010.
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Αποφασίζει Οµόφωνα

Α) Απορρίπτει την µε αριθµ. πρωτ. 64419/05-11-2014 ένσταση της εταιρείας Brinx
Εµπορική Κατασκευαστική Α.Ε. , κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την
προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών
για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.
Β) Εγκρίνει το από 6-11-2014 πρακτικό εξέτασης ένστασης κατά των όρων διακήρυξης
του διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων του
∆ήµου Νεάπολης-Συκεών για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους που αναλυτικά
καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.
Γ) Εγκρίνει την µετάθεση της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
στις 21 Νοεµβρίου ηµέρα Παρασκευή του έτους 2014 και ώρα 9.00 π.µ. έως 9.30 π.µ. ,
στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου γωνία οδών Στρ. Στ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ ,
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισµός
αναβληθεί θα διενεργηθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα την ίδια ώρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 408/2014
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσακιρίδης Αναστάσιος
Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Βαρσάµης Νικόλαος
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