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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 12/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Λήψη απόφασης για τη συνέχεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών
υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», προϋπολογισμού
239.994,24€.
Στο Αμύνταιο, στις 02 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 4835/28-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Ρακόπουλος Άγγελος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Κατά τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και
42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών» προϋπολογισμού 239.994,24 € και
συγκεκριμένα για το Τμήμα Β΄ αυτής «Προμήθεια 42 κάδων απόρριψης
αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 89.994,24 €, ο οποίος Διαγωνισμός
διενεργήθηκε την 24/11/2017, ο χρόνος ισχύος των προσφορών είχε οριστεί
από τη Διακήρυξη σε τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 24/3/2018.
Ο Δήμος Αμυνταίου εγκαίρως απηύθυνε πρόσκληση, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3676/9–3–2018 έγγραφό του προς τους δύο (2)
συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς να δηλώσουν εγγράφως εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εάν αποδέχονται την παράταση
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ισχύος των προσφορών τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον
μηνών από την αρχική ισχύ τους, ήτοι μέχρι την 27/7/2018, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 72 και 97 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.4.5 της
Αναλυτικής Διακήρυξης, παρατείνοντας ταυτόχρονα και τη διάρκεια ισχύος
των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής τους μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία.
Ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία Αφοί Παπαγεωργίου
Ι.Κ.Ε., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 3866/13–3–2018 έγγραφό του το
οποίο κατέθεσε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 12/3/2018 αποδέχθηκε την παράταση
ισχύος της προσφοράς του επισυνάπτοντας και έγγραφο της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για την παράταση ισχύος της Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής στον παραπάνω Διαγωνισμό μέχρι την 27/7/2018.
Αντίθετα ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία Δ. Τούμπας &
Σία Ε.Ε. δεν κατέθεσε με τον προβλεπόμενο τρόπο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και
μέχρι την οριζόμενη προθεσμία οποιαδήποτε δήλωση αποδοχής παράτασης
ισχύος της προσφοράς του και παράτασης της διάρκειας ισχύος της
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε: α)
την αποδοχή της παράτασης ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος
Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία Αφοί Παπαγεωργίου Ι.Κ.Ε. και β) τον
αποκλεισμό της προσφοράς του συμμετέχοντος Οικονομικού Φορέα, με την
επωνυμία Δ. Τούμπας & Σία Ε.Ε., από τη συνέχεια του παραπάνω Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 97
του Ν. 4412/2016, καθώς και του άρθρου 2.4.5 της Αναλυτικής Διακήρυξης
του εν’ λόγω Διαγωνισμού.
Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α΄): Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τις διατάξεις της Υ.Α 56902/215 (ΦΕΚ 1924/2.6.2017 τ. Β΄) Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και ιδιαιτέρως των
άρθρων 8, 16 και 17.
3. Την αριθ. 263/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου
(ΑΔΑ: ΩΧΕ7ΩΨΛ-ΘΜΨ) περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με
τίτλο: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών
υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», προϋπολογισμού
239.994,24 €.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17343/25–10–2017 Αναλυτική Διακήρυξη του
παραπάνω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ιδιαιτέρως το
άρθρο 2.4.5 αυτής.
5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3676/9–3–2018 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου
προς τους δύο (2) συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς για την
παράταση ισχύος των προσφορών τους, το οποίο εστάλει σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία και τη Διακήρυξη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
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6. Το γεγονός ότι ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία
Αφοί Παπαγεωργίου Ι.Κ.Ε., κατέθεσε εγκαίρως και με τον
προβλεπόμενο τρόπο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγγραφο με το οποίο
αποδέχθηκε
την παράταση
ισχύος της
προσφοράς
του
επισυνάπτοντας και έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
για την παράταση ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον
παραπάνω Διαγωνισμό μέχρι την 27/7/2018.
7. Το γεγονός ότι ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία Δ.
Τούμπας & Σία Ε.Ε., δεν κατέθεσε με τον προβλεπόμενο τρόπο, μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, και μέχρι την οριζόμενη προθεσμία οποιαδήποτε δήλωση
αποδοχής παράτασης ισχύος της προσφοράς του και παράτασης της
διάρκειας ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του.
8. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.
Β. Αποδέχεται την παράταση ισχύος της Προσφοράς του συμμετέχοντος
Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία Αφοί Παπαγεωργίου Ι.Κ.Ε. για τη
συνέχεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του
Τμήματος Β΄ «Προμήθεια 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών» της
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς
κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών
υλικών», προϋπολογισμού 239.994,24 €,σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 72 και 97 του Ν. 4412/2016, καθώς και του άρθρου 2.4.5 της
Αναλυτικής Διακήρυξης του εν’ λόγω Διαγωνισμού.
Γ. Αποκλείει την Προσφορά του συμμετέχοντος Οικονομικού Φορέα, με την
επωνυμία Δ. Τούμπας & Σία Ε.Ε., από τη συνέχεια του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Τμήματος Β΄ «Προμήθεια 42
κάδων απόρριψης αδρανών υλικών» της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με
τίτλο: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών
και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 239.994,24 €,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 97 του Ν. 4412/2016, καθώς και
του άρθρου 2.4.5 της Αναλυτικής Διακήρυξης του εν’ λόγω Διαγωνισμού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 114/2018
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.

