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ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Εξέταση ένστασης εταιρείας RETHINK AEBE κατά του
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια
με τίτλο: ΄΄Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών
(τυμπάνων, μελανοταινιών κλπ) και φωτοτυπικού χαρτιού΄΄.
Αριθμός Απόφασης: 1

Χολαργός σήμερα την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.30 και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την
11-1-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη- Πρόεδρο

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Γεωργία Αρβανίτη

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Βασιλική Μπουφούνου

Ιωάννης Κεχρής

Χρύσα Παρίση

Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Αγλαϊα Σουρανή
Ειρήνη Βεντουζά (αναπληρωματικό μέλος).
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, είπε στα μέλη, ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΈΚΤΑΚΤΟ και, ως εκ τούτου, προκειμένου να συζητηθεί
ως ΈΚΤΑΚΤΟ και να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Σώματος.
Η Οικονομική Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως ΈΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 30863/17-122015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών αποτελούμενη, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 44/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, από τους:
1.

Πολίτη Αλεξ., Πρόεδρο

2.

Παναγιωτίδου Μαργ., Μέλος

3.

Ταϋγανίδου Ελ., Μέλος

συνήλθε σε συνεδρίαση την 14-12-2015 για την διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού.
Στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, κατατέθηκαν οι κάτωθι προσφορές :
1.

΄΄Rethink A.E.B.E.΄΄ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 10-12-2015

2.

΄΄COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E.΄΄ με εκπρόσωπο τον κ Φύτρο Στυλιανό με Α.Δ.Τ. ΑΚ 829948

3.

΄΄ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.΄΄ με εκπρόσωπο τον κ Ποθητό Ανδρέα με Α.Δ.Τ. ΑΚ 624327

4.

΄΄ΑΘΑΝ. ΙΩΑΝ. ΓΚΙΤΣΗΣ΄΄ με εκπρόσωπο τον κ Γκίτση Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Κ 268394

5.

΄΄ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ΄΄ με εκπρόσωπο τον κ Γιαννακόπουλο Π. με Α.Δ.Τ. ΑΗ 580380
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Κανένας άλλος δεν προσήλθε και, αφού παρήλθε η ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη (10.30 πμ), ο Πρόεδρος
της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη για την παράδοση των προσφορών.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων διαπίστωσε
τα κάτωθι:
Τα δικαιολογητικά των κάτωθι εταιρειών :
1.
2.
3.

COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E.
ΑΘΑΝ. ΙΩΑΝ. ΓΚΙΤΣΗΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

είναι πλήρη και σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την ισχύουσα διακήρυξη, οπότε οι προσφορές τους γίνονται δεκτές κατά
το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών .
Οι εταιρείες
1. Rethink A.E.B.E.
2. ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ
δεν αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό που κατέθεσαν ότι ΄΄έχει ληφθεί Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό΄΄ όπως αναφέρεται στο άρθρο 7. της
διακήρυξης, και αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού.
Ακολούθως, η κα Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών και το από 10-1-2016 Πρακτικό της ίδιας Επιτροπής, το
οποίο έχει ως κατωτέρω :
Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08-01-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ συνήλθε η επιτροπή
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών αποτελούμενη, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 44/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, από τους:
1.
2.
3.

Πολίτη Αλεξ., Πρόεδρο
Παναγιωτίδου Μαργ., Μέλος
Ταϋγανίδου Ελ., Μέλος

για την εξέταση της υποβληθείσας ενστάσεως και αφού έλαβε υπόψη:
1.

Την υπ αριθ. 15/2015 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

2.

Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ Β΄ 185/93)

3.

Τους όρους διακήρυξης της προμήθειας που εγκρίθηκαν με την υπ αριθ. 226/2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής

4. Την υπ αριθ. 31214/21-12-2015 ένσταση της εταιρείας RETHINK AEBE κατά του αποκλεισμού της από το
στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών.
Διαπίστωσε τα εξής:
Η ένσταση εταιρείας RETHINK AEBE κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 21-12-2015. Τα δικαιολογητικά που
υπεβλήθησαν κατά την ημέρα του διαγωνισμού περιελάμβαναν μόνο μία υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και μία εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ποσού 833,14€, όπως επίσης απαιτείται από την διακήρυξη.
Η υπεύθυνη δήλωση ανέφερε ότι ο κ Μιχελάκης Χαράλαμπος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), πλην όμως δεν υπήρχε ούτε σφραγίδα της εταιρείας στην υπευθ. δήλωση (ούτε
θεώρηση του γνησίου υπογραφής καθώς δεν απαιτείται από την διακήρυξη) ούτε κάποιο άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί
την εκπροσώπηση όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, και για τον λόγο αυτό η επιτροπή προχώρησε στον αποκλεισμό
της εταιρείας RETHINK AEBE.
Με το υπ αριθ. 31532/23-12-2015 έγγραφο η επιτροπή ζητήσε συμπληρωματικά από την προαναφερόμενη
εταιρεία την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης συμμετοχής (καταστατικό με τελευταία τροποποίηση), και προκύπτει

από τα προσκομισθέντα έγγραφα ότι ο Μιχελάκης Χαράλαμπος είναι ο νόμιμος
εκπρόσωπος
της εταιρείας και έχει
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δικαίωμα υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί,
ότι η Ένσταση της εταιρείας RETHINK AEBE, πρέπει να γίνει δεκτή για τους ανωτέρω λόγους και η εταιρεία να
συνεχίσει στον διαγωνισμό

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου.
2. Το με αριθ. πρωτ. 30863/17-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών.
3. Το από 10-1-2016 Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής
4. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Ότι η Ένσταση της εταιρείας RETHINK AEBE, κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια με
τίτλο: ΄΄Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κλπ) και φωτοτυπικού
χαρτιού΄, πρέπει να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και η εταιρεία να συνεχίσει στον
διαγωνισμό

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Βασιλική Μπουφούνου
3. Χρύσα Παρίση
4. Αγλαϊα Σουρανή
5. Ειρήνη Βεντουζά

