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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠ Ο Σ ΠΑΣ ΜΑ
Από το υπ αριθµ. 1/4-1-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 1/2017

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού ανάδειξης
προσωρινού
αναδόχου
για
την
εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια
γραφικής
ύλης,
φωτοαντιγραφικού
χαρτιού,
αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτ/κα
µηχ/τα και φαξ», µαταίωση και
επανάληψη
του διαγωνισµού µε
τροποποίηση των όρων διακήρυξης
και των τεχνικών προδιαγραφών της
σχετικής µελέτης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4η-1-2017 ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την
υπ’αριθ. 45498/30-12-2016 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 τουΝ.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 6 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Γεωργαλή Ζωή
3.Πράτανος Απόστολος
4.Καρκατζίνος Νικόλαος
5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6.Γκιζάρης Στέργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρκατζούνης Θεοφάνης
2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Αποστόλου Στυλιανός

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 εισηγούµενος το 1ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι µε την
υπ’αριθµ. 474/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε την εκτέλεση
της προµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού
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χαρτιού, αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτ/κα µηχ/τα και φαξ», πρ/µού 33.782,55€
(πλέον ΦΠΑ) και 41.890,36€ ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Η προµήθεια θα βαρύνει ΚΑ στους προϋπολογισµού των ετών 2017 και 2018,
όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:
Για τα είδη γραφικής ύλης
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος: 2017
2018
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
10.6612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 7.000,00 €
1.350,00 €
30.6612 ΤΕΧΝΙΚΗ
1.200,00 €
284,00 €
40.6612 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ
1.300,00 €
208,34 €
9.500,00
ΣΥΝΟΛΟ:
€ 1.842,34 €
Για τα έντυπα
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
40.6613.001 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
10.6613.001 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ:
Για το φωτοαντιγραφικό χαρτί
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
10.6613.002 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
30.6613.002 TEXNIKH
40.6613.002 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

2017
ΠΟΣΟ

2018
ΠΟΣΟ

110,00 €

20,00 €

160,00 €

25,58 €

270,00 €

45,58 €

2017
ΠΟΣΟ

2018
ΠΟΣΟ

4.500,00 €
4.000,00 €
1.700,00 €

900
800
342,52

ΣΥΝΟΛΟ: 10.200,00 €

2.042,52 €

Για τα αναλώσιµα φωτοαντιγραφικών µηχ/των και φαξ
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:
2017
2018
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
10.6613.004 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
7.000,00 €
990,56 €
ΣΥΝΟΛΟ:
Για τα αναλώσιµα εκτυπωτών
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
10.6613.005 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

7.000,00 €

2017
ΠΟΣΟ

990,56 €

2018
ΠΟΣΟ

9.000,00 €

999,36
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ΣΥΝΟΛΟ:

9.000,00 €

999,36

Σύνολο πιστώσεων οικονοµικού έτους 2017: 35.970 €. Η δέσµευση της πίστωσης
θα πραγµατοποιηθεί σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σύνολο πιστώσεων οικονοµικού έτους 2018: 5.920,36 €
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας
σύµφωνα µε την αριθ. 34/2016 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου, πρ/µού 33.782,55€ (πλέον ΦΠΑ) και 41.890,36€ ( συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ), καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού και ως τρόπος
εκτέλεσης ο δηµόσιος συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά
βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε η µε αρ. 40683/23-11-2016 διακήρυξη
∆ηµάρχου Θέρµης για τη διενέργεια του διαγωνισµού
Στη δηµοπρασία που έλαβε χώρα την 8η-12-2016 και όπως προκύπτει από το
σχετικό πρακτικό κατέθεσαν προσφορά οι:

Α/Α

ΑΡΙΘ.
ΠΡΩΤΟΚ.
ΗΜΕΡ.
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

42660
7-12-2016

ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
«EMPTIES»

2

42681
7-12-2016

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
«emulate»

3

42725
7-12-2016

ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙ∆Η Ο.Ε.

4

42762
7-12-2016

RethINK Α.Ε.Β.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜ.
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 18
Τ.Κ. 56224
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ε’ 34
ΑΜΦΙΑΛΗ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Τ.Κ. 18757 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΒΙ.ΠΑ.
ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
9ο χλµ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
Τ.Κ. 57001

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των
προσφορών των συµµετεχόντων.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που ακολούθησε η επιτροπή έκρινε ως
αποδεκτή για περαιτέρω αξιολόγηση:
 τη συµµετοχή της
επιχείρησης ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
«EMPTIES» µε αριθµό φακέλου 1, καθώς τα δικαιολογητικά που
κατέθεσε ήταν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης

1

2

3
4
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 τη συµµετοχή της
επιχείρησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
«emulate» µε αριθµό φακέλου 2, καθώς τα δικαιολογητικά που κατέθεσε
ήταν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης
ενώ απέρριψε :
 τη συµµετοχή της εταιρίας ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙ∆Η Ο.Ε. µε αριθµό φακέλου 3
καθώς δεν κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία να
δηλώνει «ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών …. και τους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα» σύµφωνα µε τα οριζόµενα του
άρθρου 6ζ της διακήρυξης.
Επίσης, δεν κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί µη
ύπαρξης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, από τον έτερο
διαχειριστή της εταιρίας (όπως αυτοί προκύπτουν από το κατατεθειµένο
καταστατικό της εταιρίας) κο Ευάγγελο Ζυριχίδη, παρά µόνο από τον κο
Νικόλαο Ζυριχίδη γεγονός που αντιβαίνει τα οριζόµενα στο άρθρο 6β της
διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο : «…Η υποχρέωση αποκλεισµού
οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
- τους διαχειριστές των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- τον διευθύνονται σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου των ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.)»
 τη συµµετοχή της εταιρίας RethINK Α.Ε.Β.Ε. µε αριθµό φακέλου 4,
καθώς δεν κατέθεσε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της εκπροσώπησης της συγκεκριµένης
εταιρίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρ. 6θ της διακήρυξης :
«…Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης [α) ισχύον
καταστατικό, β) σειρά ΦΕΚ σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού,
γ) ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε
το ∆.Σ. και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρίας] θα
συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα
έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) µήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί
άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο
καταστατικό ή ΦΕΚ που έχει κατατεθεί…»

Στη συνέχεια η Επιτροπή, προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών,
των διαγωνιζόµενων που έγιναν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο της
διαδικασίας και µετά την αξιολόγηση διαπίστωσε τα εξής:
1.

Η επιχείρηση ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES» µε αριθµό
φακέλου 1 κατέθεσε έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι προµηθεύεται τα
προϊόντα από την εταιρία «ECOSERVICE» µε έδρα την Ιταλία καθώς και
επίσηµα µεταφρασµένη έγγραφη βεβαίωση του εκπροσώπου κου Paolo
Santarelli του εργοστασίου παραγωγής «ECOSERVICE» στην οποία
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αναφέρεται ότι η εταιρία του διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ISO
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7.3 της διακήρυξης και ότι
εξουσιοδοτεί τον κο Ευθυµιάδη Ευθύµιο να διανείµει τα προϊόντα της
εταιρίας στην Ελλάδα.
Στην εν λόγω βεβαίωση δεν αναγραφόταν πουθενά η ηµεροµηνία κατά την
οποία συντάχθηκε το εν λόγω έγγραφο.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προκειµένου να αποσαφηνίσει το
γεγονός ότι η δήλωση αυτή τελεί εν ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής
του διαγωνισµού, προέβη σε επικοινωνία µε την εταιρία «ECOSERVICE»
µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
Στην αλληλογραφία που ακολούθησε και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
κοµµάτι του πρακτικού, η εταιρία δήλωσε ότι αποτελεί µεν έναν από τους
πολλούς προµηθευτές του κου Ευθυµιάδη αλλά ζήτησε να της αποσταλούν οι
κωδικοί των προϊόντων που αποτελούν την προµήθεια προκειµένου να
διευκρινίσει ποια από αυτά (και όχι το σύνολο αυτών) θα προµηθεύσει στον
κο Ευθυµιάδη σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου της προµήθειας .
Στη συνέχεια και µετά από συνεχείς οχλήσεις της επιτροπής και ενώ της
αποστάλθηκαν οι κωδικοί, η εκπρόσωπος της εταιρίας αρνήθηκε να
αναλάβει την ευθύνη να αποσαφηνίσει έστω και µεµονωµένα ποια από τα
αναγραφόµενα προϊόντα θα προµηθεύσει στον κο Ευθυµιάδη παρά µονάχα
εφόσον οριστικοποιηθεί η αναδοχή της προµήθειας σε αυτόν.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή θεωρεί πως δεν µπορεί να κάνει αποδεκτή
τη βεβαίωση της εταιρίας «ECOSERVICE» προς τον κο Ευθυµιάδη και
συνεπώς έκρινε την προσφορά του ως µη αποδεκτή.
2.

Η επιχείρηση ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ «emulate» µε αριθµό
φακέλου 2, κατέθεσε προσφορά µόνο για την υποοµάδα Α3, γεγονός που
έρχεται σε αντίθεση µε τους όρους διακήρυξης σύµφωνα µε τους οποίους
επιτρέπεται η µερική προσφορά ανά οµάδα ειδών της µελέτης (άρθρο 8)
δηλαδή:
ΟΜΑ∆Α Α
1. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ κ.λ.π. ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2. ΕΝΤΥΠΑ
3. ΦΩΤΟΝΑΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
ΟΜΑ∆Α Β
1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΦΑΞ
2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
και όχι για τις υποοµάδες αυτών
Συνεπώς η προσφορά της εταιρίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
«emulate» µε αριθµό φακέλου 2 κρίθηκε ως µη αποδεκτή.

Με βάση τα προηγούµενα η επιτροπή γνωµοδοτεί για τη µαταίωση της
διαδικασίας λόγω απόρριψης όλων των προσφορών των συµµετεχόντων (άρθρ.
106 παρ.1α του Ν.4412/2016) και την επανάληψη του διαγωνισµού µε
τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της
υπ’αριθµ. 34/2016 σχετικής µελέτης. (άρθρ. 106 παρ. 5 του Ν.4412/2016)
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου το
σχετικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, τις διατάξεις του Ν.
3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν.4412/2016 και τις σχετικές αποφάσεις
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ΑΠ ΟΦΑΣ Ι Ζ ΕΙ

οµόφωνα

1) Εγκρίνει το από 8-12-2016 πρακτικό για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο : ««Προµήθεια γραφικής ύλης,
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτ/κα µηχ/τα και
φαξ»» σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής απέρριψε :
 τη συµµετοχή της εταιρίας ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙ∆Η Ο.Ε.
 τη συµµετοχή της εταιρίας RethINK Α.Ε.Β.Ε. µε αριθµό φακέλου 4,
ενώ κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων
που έγιναν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας
απέρριψε :
 τη συµµετοχή της
επιχείρησης ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
«EMPTIES» µε αριθµό φακέλου 1
 η συµµετοχή της επιχείρησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
«emulate» µε αριθµό φακέλου 2
και γνωµοδοτεί για τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε
τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της
υπ’αριθµ. 34/2016 σχετικής µελέτης (άρθρ. 106 παρ.1α & 5 του Ν.4412/2016)
2) Ματαιώνει το διαγωνισµό για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο :
«Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίµων για
εκτυπωτές, φωτ/κα µηχ/τα και φαξ»» και τον επαναλαµβάνει µε τροποποίηση
των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθµ. 34/2016
µελέτης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 1α και παρ. 5 του
Ν.4412/2016
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2017
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

