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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1/2015
ΘΕΜΑ 1ο :Εξέταση ένστασης της εταιρείας Αθανασίου Φ. & Σια Ο.Ε.
κατά του 1ου πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου
για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας προμήθειας οικοδομικών
υλικών.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 14η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2015, ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 01:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 281/09-01-2015 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι
(6), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου
Χαράλαμπος, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4. Ράτης Σπυρίδων 5.Στάμου Γεώργιος,
6.Παντελέου Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς :1.Δόσχορης Κων/νος.
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :
1.Η υπ’ αριθμ. 23/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου η οποία αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, προϋπολογισμού
δαπάνης 40.497,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 23% εξ € 9.334,31 €,
συνολικής δαπάνης 49.811,31 €.
2.Ο δημοτικός προϋπολογισμός στον οποίο προβλέπεται πίστωση για
την εν λόγω προμήθεια στους Κ.Α. 30-6662.003 και 30-6662.004 του σκέλους
των εξόδων.
3.Η υπ΄ αριθμ. 442/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
διάθεσης πίστωσης και έγκρισης των όρων πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης
της ανωτέρω προμήθειας.

4.Η διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού και η σχετική ανακοίνωση με
αριθμό πρωτ. 26846/12-12-2014 αναφορικά με την προμήθεια οικοδομικών
υλικών και η εφημερίδα που δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση.
5.Το 1ο / 22-12-2014 πρακτικό διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, στο οποίο εμφαίνονται οι δύο
υποβληθείσες προσφορές των Αθανασίου Φ. & Σια Ο.Ε. και Παπαθανασίου
Ν. Κων/νος, από τις οποίες η προσφορά της εταιρείας Αθανασίου Φ. & Σια
Ο.Ε. δεν γίνεται αποδεκτή, καθότι στην υπεύθυνη δήλωση δεν ανέφερε το
εργοστάσιο επεξεργασίας – τυποποίησης – συσκευασίας των υπό προμήθεια
υλικών και τον τόπο εγκατάστασής του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.6β της
διακήρυξης.
6.Η από 23-12-2014 (πρωτ. Δήμου 27487/23-12-14) ένσταση της
εταιρείας Αθανασίου Φ. & Σια Ο.Ε. κατά του υποβληθέντος πιστοποιητικού
του Επιμελητηρίου του έτερου διαγωνιζόμενου, Παπαθανασίου Ν. Κων/νου,
υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει σ΄αυτό το συγκεκριμένο επάγγελμα
‘’Προμήθεια οικοδομικών υλικών’’ που αναφέρει η 23/2014 μελέτη της Δ.Τ.Υ.
7.Η από 29-12-2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού
αναφορικά με την υποβληθείσα ένσταση με την οποία προτείνει στην
Οικονομική Επιτροπή την απόρριψή της, καθότι τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά από την επιχείρηση ‘’Παπαθανασίου Ν. Κων/νος’’ είναι τα
απαιτούμενα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις επιπλέον
παρασχεθείσες διευκρινίσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 μετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών της
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του δ.σ. Κων. Παντελέου,)
Απορρίπτει την με αριθμό πρωτ. Δήμου 27487/23-12-2014 ένσταση της
εταιρείας Αθανασίου Φ & Σια Ο.Ε.. κατά της αποδοχής του έτερου
διαγωνιζόμενου στον διεξαχθέντα πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια
οικοδομικών υλικών, ήτοι της επιχείρησης Παπαθανασίου Ν. Κων/νος, καθότι
η εν λόγω επιχείρηση καλώς έγινε δεκτή για τη συνέχιση του διαγωνισμού,
αφού υπέβαλε τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής
και ειδικότερα το υποβληθέν πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου καλύπτει την
ζητούμενη ειδικότητα ‘’οικοδομικά υλικά’’, όπως προκύπτει και από το
επιπλέον διευκρινιστικό έγγραφο της Εφορίας.
Η ανωτέρω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015.
Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος
Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
1.Βλάσσης Ευάγγελος
2.Γεωργίου Χαράλαμπος
3.Παντελέου Κων/νος
Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
4.Ράτης Σπυρίδων
5..Στάμου Γεώργιος

