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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα : Έγκριση πρακτικού ενστάσεων για την προμήθεια  μελανιών και τόνερ του 
              Δήμου Πρέβεζας για το 2020.
 

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη  6 Αυγούστου 2020 και  ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.14089/31-07-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας   -   Αντιπρόεδρος   1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος   
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2 . Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
     3. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος 3. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     4. Κορωναίος Κοσμάς    -    Αναπλ. μέλος
     5. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  
     6. Νίτσας Γεώργιος       -    Τακτικό μέλος   

    Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κ.Κωνσταντάκη.

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο Αντιπρόεδρος    εισηγούμενος το 90 θέμα παρουσίασε της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων
του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Δ.Κατσικοβόρδος) που έχει ως εξής: 

 «...Σε συνέχεια των κάτωθι σχετικών αποφάσεων- εγγράφων - διατάξεων :
1. Την αριθμ. 358/2020 (ΑΔΑ:ΩΣ95ΩΞΧ-ΠΧ0) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με θέμα:«
Έγκριση  πρακτικού  -1  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου  για  την
προμήθεια μελανιών και toner για τις υπηρεσίες του ΔήμουΠρέβεζας.»
2. Την αριθμ. πρωτ. 13574/23-7-2020 ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης του Οικονομικού
φορέα  με  την  επωνυμία  “«Rethink  AEBE  Διαχείρησης  και  Αξιοποίησης  υγρών  και  στερεών
αποβλήτων,  Εμπορίας  Ειδών  Πληροφορικής  και  Ανακατασκευής  και  Εμπορίας  Αναλωσίμων
Εκτυπωτών»”
3. Τα άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/2016.
Θέτουμε υπόψη σας: το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής η οποία εξέτασε και αξιολόγησε την

σχετική  ένσταση για λήψη εκ μέρους σας σχετικής απόφασης επί της υποβληθείσας ενστάσεως.
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ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                    ΠΡΩΤ : 13801

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στο  Δημοτικό  Κατάστημα  επί  των  οδών  Ελ  Βενιζέλου  &  Μπαχούμη  2,  συνήλθε  σήμερα
27/07/2020,  ημέρα  Δευτέρα,  η  Επιτροπή  Εξέτασης  Ενστάσεων   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 42/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους :
1. Δημήτριο Κατσικοβόρδο, αν. προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρειών
2. Αθανασία Τσουτσάνη, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Κωνσταντίνα Μωραϊτη, προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων
προκειμένου  να γνωμοδοτήσει  επί  της  υπ’  αριθμ.  13574/23.07.2020 ένστασης  της  εταιρίας
«Rethink AEBE  Διαχείρησης και Αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, Εμπορίας Ειδών
Πληροφορικής  και  Ανακατασκευής  και  Εμπορίας  Αναλωσίμων  Εκτυπωτών»  κατά  της  υπ’
αριθμ.358/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια Μελανιών και toner του Δήμου Πρέβεζας. Η ένσταση είναι εμπρόθεσμη
και συνοδεύεται από την καταβολή ηλεκτρονικού παράβολου όπως ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 .

Η εταιρεία Rethink AEBE ισχυρίζεται στην ένστασή της ότι  οι όροι της διακύρηξης και της 
μελέτης δεν ήταν σαφής με  αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχηση ως προς τον χρόνο ισχύος 
της προσφοράς.
Η επιτροπή αφού μελέτησε τον Φάκελλο της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπίστωσε τα κάτωθι: 
Η  αναθέτουσα  αρχή  (Δήμος  Πρέβεζας  )  λειτούργησε  ορθά  στα πλαίσια  της  διαφάνειας  της
χρηστής Διοίκησης αλλά και της ίσης μεταχείρισης προς τους διαγωνιζόμενους καθώς όλοι οι
όροι  (άρθρα)  και  τρόποι  διεξαγωγής  της  διαδικασίας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια Μελανιών και toner του Δήμου Πρέβεζας διατυπώθηκαν με σαφήνεια ,ακρίβεια
και  χωρίς  αμφισημία  στην  Διακήρυξη  του  διαγωνισμού και  στην  συγγραφή
υποχρεώσεων. 
Επίσης τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας: 
Το  πλήρες  τεύχος  της  δημοπρασίας  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πρέβεζας
www.dimosprevezas.gr σε  ελεύθερη,  δωρεάν  &  με  πλήρη  πρόσβαση.  Η  διακήρυξη  του
διαγωνισμού  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) (20PROC006902284) κι η προκήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΟΘΜΩΞΧ-
ΗΘΖ) και δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα “ΒΗΜΑΤΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣ” 

Η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας ενός διαγωνισμού, που δεσμεύει τόσο
την αναθέτουσα αρχή όσο και  τους διαγωνιζόμενους.  Κάθε  διακήρυξη αποτελεί  κανονιστική
πράξη στην οποία η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής,
καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα,
σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, και οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται
με τους όρους αυτής.
Σύμφωνα με την Διακήρυξη,  στα  άρθρα 2.1.2 και 2.1.3 προβλέπεται η επικοινωνία και η
ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία της διακήρυξης καθώς και η παροχή διευκρινίσεων. Ακόμη
και εάν υπήρχε σύγχυση, ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3. θα έπρεπε να ζητήσει
διευκρινίσεις.
Επίσης τον άρθρο 3.4 προβλέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης.
Ο  διαγωνιζόμενος  δηλαδή  εφόσον  θεωρούσε  ότι  δεν  υπήρχε  σαφήνεια  των  όρων  ή  των
εγγράφων της διακήρυξης του διαγωνισμού θα έπρεπε είτε να ζητήσει διευκρινίσεις  (άρθρο
2.1.3) είτε να κάνει ένσταση κατά της διακήρυξης (3,4). Κάτι ανάλογο δεν έγινε κι επομένως, η
διακήρυξη έγινε αποδεκτή απ' όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
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Επιπλέον στο  άρθρο 2.4.6 της διακήρυξης ορίζεται ότι ο χρόνος υποβολής της προσφοράς
είναι οι έξι (6) μήνες και ότι προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται.
Επίσης  στους  Γενικούς  και  Ειδικούς  όρους της  προμήθειας  που  αναφέρονται  στην
εγκεκριμένη  μελέτη  δεν  υπάρχει  άρθρο  σχετικό  με  τον  ελάχιστο  χρόνο  ισχύος  των
προσφορών. Συνεπώς ήταν αδύνατο να υπάρχει σύγχυση όσον αφορά το χρόνο ισχύος των
προσφορών.
  Επιπλέον  στο  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς  του  τμήματος  προμηθειών  το  οποίο
αναρτήθηκε ως έγγραφο της σύμβασης προς συμπλήρωση και υποβολή στην ιστοσελίδα του
δήμου ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι οι εκατόν ογδόντα ημέρες (6 μήνες).
  Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται  στην Οικονομική Επιτροπή την
απόρριψη της ένστασης της  εταιρείας  Rethink AEBE κατά της αριθμ.358/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.

Για διαπίστωση των άνω,  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡΔΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

      Ο Αντιπρόεδρος    κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο  και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση  της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ.13574/23-7-2020 ένσταση, του  Οικονομικού  φορέα
με  την  επωνυμία  «Rethink  AEBE  Διαχείρησης  και  Αξιοποίησης  υγρών  και  στερεών
αποβλήτων,  Εμπορίας  Ειδών  Πληροφορικής  και  Ανακατασκευής  και  Εμπορίας
Αναλωσίμων Εκτυπωτών», η οποία υποβλήθηκε κατά της αριθμ.358/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας .
2. Εγκρίνει την  κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου του e- Παραβόλου με κωδικό πληρωμής
34279450295009210027 ποσού εκατόν δέκα τριών ευρώ και ενός λεπτού (113,01€).

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  417/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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