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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠ Ο Σ ΠΑΣ ΜΑ
Από το υπ αριθµ. 41/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 422/2016

ΘΕΜΑ: Ματαίωση του διαγωνισµού για την εκτέλεση της
προµήθειας µε τίτλο :«Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού
υλικού» και µερική ανάκληση δέσµευσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα την 19η-10-2016
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ.
35552/14-10-2016 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 7 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Αποστόλου Στυλιανός
3.Πράτανος Απόστολος
4.Γεωργαλή Ζωή
5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6.Καρκατζίνος Νικόλαος
7.Γκιζάρης Στέργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρκατζούνης Θεοφάνης
2. Αναγνώστου Πασχάλης

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την τήρηση
των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 1ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε
ότι µε την υπ’αριθµ. 310/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της
προµήθειας µε τίτλο : “Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού”, προϋπολογισµού
121.621,78 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 21/2016 µελέτη της
∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Θέρµης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 98.082,08€ (πλέον ΦΠΑ) και 121.621,78€ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%), και θα βαρύνει τον Κ.Α.02.20.6673.011 (λαµπτήρες) µε το ποσό των 51.670,00€ και τον
Κ.Α.02.20.6673.012 (ηλεκτρολογικό υλικό) µε το ποσό των 35.030,00€ προϋπ. οικ. Έτους 2016.
Το υπόλοιπο ποσό των 34.921,78€ θα βαρύνει τον προϋπ. Οικ. Έτους 2017 και αντίστοιχα τον Κ.Α.
02.20.6673.011 (λαµπτήρες) µε το ποσό των 21.074,29€ και τον Κ. Α. 02.20.6673.012 (ηλεκτρολογικό
υλικό) µε το ποσό των 13.847,49€ και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Με την υπ’αιθµ. 332/2016 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας και µε την ίδια απόφαση καθορίστηκε ως τρόπος
εκτέλεσης της προµήθειας ο δηµόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός µειοδοτικός διαγωνισµός για την
ανάδειξη µειοδότη µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών της µελέτης και
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας.

ΑΔΑ: ΩΤ0ΩΩΡΣ-Τ8Ω
Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε η µε αριθµ. Πρωτ. 27083/3-8-2016 περίληψη διακήρυξης µε
ηµεροµηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ την 8η/8/2016.
Ο διαγωνισµός έλαβε χώρα την 8/9/2016 και σύµφωνα µε το από 5/10/2016 πρακτικό κατέθεσαν
προσφορά οι κάτωθι:
Α/Α

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

1
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

1° ΧΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 14 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2
3
4
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

5
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 6Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΜΟΥ 104 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ | Τ.Κ.
34300

Μετά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό) Φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τεχνική Προσφορά» και των φακέλων µε τα έντυπα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι
διαγωνιζόµενες επιχειρήσεις, η επιτροπή προέβη καταρχήν στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής από τον οποίο διαπίστωσε ελλείψεις εγγράφων ή αποκλίσεις του περιεχοµένου τους
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, εκ των οποίων κρίνει µη αποδεκτές τις προσφορές όλων
των διαγωνιζοµένων για όλες τις οµάδες ειδών, για τους λόγους που ρητά αναφέρονται στο
ανωτέρω πρακτικό.
Επίσης, η επιτροπή, κρίνοντας ουσιώδεις τις ελλείψεις στα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι
διαγωνιζόµενοι κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 των όρων διακήρυξης και κατά συνέπεια απορριπτέες
τις προσφορές τους, δεν προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατ' εφαρµογή
του άρθρου 7.2 των όρων διακήρυξης και τα αντίστοιχα υποβληθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά των
προσφερόµενων ειδών (αφορούν τη τεχνική προσφορά των διαγωνιζόµενων).
Τέλος, επειδή η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο αριθµός των ζητουµένων δικαιολογητικών, που αφορά
µεγάλο αριθµό ζητουµένων ειδών, που παράγονται από επιχειρήσεις διάσπαρτες ανά την υφήλιο
είναι εξαιρετικά δύσκολο να συγκεντρωθούν και να προσκοµισθούν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης
προµήθειας , πρότεινε την οριστική µαταίωσή της.
Μετά την κοινοποίηση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης τεχνικών
προδιαγραφών στους συµµετέχοντες υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα:
1. η από 10/10/2016 ένσταση από την εταιρεία Μιχαηλίδης Θεόδωρος & Σια Ε.Ε., µε την οποία
ζητούσε την αποδοχή της ένστασής της, την ακύρωση του πρακτικού, τη µη µαταίωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας και τη συνέχιση της συµµετοχής της στο επόµενο στάδιο του
διαγωνισµού, το οποίο είναι το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών
2. η από 10/10/2016 ένσταση από την εταιρεία Μ. Μιχαηλίδου & Σια Ο.Ε. µε την οποία ζητούσε
την αποδοχή της ένστασής της, τη συνέχιση της συµµετοχής της στο επόµενο στάδιο του
διαγωνισµού, το οποίο είναι το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και την απόρριψη της
προσφοράς της εταιρίας Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, της εταιρίας ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΣ και της
επιχείρησης ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής, την από 13-10-2016 εισήγηση του τµήµατος
Προµηθειών του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία η σχετική διαγωνιστική διαδικασία προβλεπόταν να
διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως καθορίστηκε µε την υπ’αριθµ. 332/2016
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
Τη ∆ευτέρα 8-8-2016 δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Νόµος 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, µε έναρξη χρόνου ισχύος των διατάξεων την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ΦΕΚ, ήτοι η 8η/8/2016 (άρθρ. 379 παρ. 1) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου
καταργείται ο ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρ. 377)
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 120 παρ. 1 του Ν.4412/2016 “Για συµβάσεις κάτω των ορίων, ως
χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας ...... νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ....”
Στη συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ
είναι η 8η/8/2016, (µοναδικός κωδικός - Α∆ΑΜ : 16PROC004915350), η οποία και συµπίπτει µε την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ανωτέρω νόµου.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σε συνδυασµό µε:
 τις διατάξεις του αρθ. 376 παρ. 2 “∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων της παραγράφου 1, οι
οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους...” από τις
οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια τι νοείται έναρξη διαδικασιών για τους διαγωνισµούς που
είχαν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
 τις διατάξεις του άρθ. 21 παρ. 1β και 2γ του ΕΚΠΟΤΑ “ 1. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε γνωµοδότησή του προς τη δηµαρχιακή επιτροπή
ή το κοινοτικό συµβούλιο ή, για τις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2
και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισµού, το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της
κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.
1797/88, 2000/91 και του παρόντος κανονισµού: .......
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
2. Στην περίπτωση που το ..., γνωµοδοτικό όργανο γνωµοδοτεί για:
α...
β....
γ. Τελική µαταίωση της προµήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση λαµβάνουν οι αναφερόµενες
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση”....
 τις διατάξεις του αρθ. 106 παρ. 2α “Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης
µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης...”
η υπηρεσία εισηγείται τη µαταίωση του διαγωνισµού που είναι σε εξέλιξη καθώς κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (8/8/2016) καταργήθηκαν οι διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ και τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016
Έθεσε επίσης υπόψη:
 το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
 την από 10-10-2016 ένσταση της εταιρίας ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Θ. και ΣΙΑ Ε.Ε. και
 την από 10-10-2016 ένσταση της εταιρίας ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
τα οποία όµως δεν εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω της µαταίωσης της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Τέλος, έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 14/10/2016 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία
λόγω της µαταίωσης του διαγωνισµού εισηγείται τη µερική ανάκληση των παρακάτω δεσµεύσεων
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Π.Α.Υ
157
130

Απ.
Ο.Ε.
26
26

Κ.Α. Εξόδου
20.6673.011
20.6673.012

Περιγραφή

Ποσό προς

Ανάκληση €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
32.425,59
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 34.298,80

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και των υπηρεσιών
του ∆ήµου, και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 του Π.∆. 113/2010 και του
Ν.4412/2016
ΑΠ ΟΦΑΣ Ι Ζ ΕΙ

οµόφωνα

1. Ματαιώνει τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο:
“Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού”, συνολικού προϋπολογισµού 121.621,78 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α), ο οποίος προβλεπόταν να διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ όπως καθορίστηκε µε την υπ’αριθµ. 332/2016 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, καθώς κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ
(8/8/2016), η οποία και θεωρείται ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της διαδικασίας, καταργήθηκαν
οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Ανακαλεί µερικώς τις παρακάτω δεσµεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν για την εκτέλεση της
ανωτέρω προµήθειας λόγω µαταίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 422/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

