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Νο 18/13-09-2011
Αριθ.Αποφ. 172/2011
ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ’αριθμ. 19796/31-08-2011 ένστασης της εταιρείας
«ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατά της προσφοράς της εταιρείας
«ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε» στον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια
εφοδίων-ανταλλακτικών υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Μονεμβασιάς.
Στους Μολάους, σήμερα, την 13-09-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μονεμβασιάς, ύστερα από την 20524/09-09-2011 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 επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρούσης Χαράλαμπος.

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3.Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.Μαυρομιχάλης Κων/νος
5.Λύρας Χαράλαμπος
6.Χαραμής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη
Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε
υπόψη των μελών της τα εξής:
Την
αριθ.
πρωτ.
19796/31-08-2011
ένσταση
της
εταιρείας
«ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» συμμετέχουσα στον πρόχειρο
διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 23-08-2011,για την προμήθεια εφοδίωνανταλλακτικών υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Μονεμβασιάς κατά της προσφοράς
της εταιρείας «ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε» , ως ασυνήθιστα χαμηλής.
Την από 05-09-2011 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Προμηθειών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία εισηγείται την απόρριψη της
ανωτέρω ενστάσεως λόγω του ότι, από τις διευκρινήσεις που απέστειλε η εταιρεία
«ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε» με το υπ΄αριθ. πρωτ. 19765/31-08-2011 έγγραφό
της προκύπτει, ότι οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται από διάφορα πράγματα ,

όπως το έτος που έχει γίνει η αγορά του προϊόντος ,ή οι ποσότητες που
προμηθεύεται ή από το απόθεμα που έχει ή την κίνηση που έχει το κατάστημα.
Ο Πρόεδρος της ΟΕ προτείνει την απόρριψη της εν λόγω ενστάσεως βάσει της
από 05-09-2011 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου,
αλλά και το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας «ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε»
είναι συμφέρουσα για το Δήμο.
Το μέλος της ΟΕ κ. Χαραμής Αντώνιος διαφώνησε με την γνωμοδότηση της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών του Δήμου ,αναφέροντας ότι βάση
του άρθρου 9 παρ. 6 της διακήρυξης Δημάρχου, προσφορές απορρίπτονται σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείας. Συνεχίζοντας ο κ. Χαραμής προσκόμισε και πίνακα τιμών
χονδρικής για τα εν λόγω προϊόντα μετά από έρευνα αγοράς που έκανε, στα οποία
φαίνεται απόκλιση προς τα κάτω στις τιμές κόστους των εν λόγω προϊόντων από τις
τιμές προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν
σχετικά :
Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους ,την εισήγηση του κ. Προέδρου ,τις
απόψεις του κ. Χαραμή Αντωνίου, την αριθ. πρωτ. 19796/31-08-2011 ένσταση της
εταιρείας «ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» συμμετέχοντα στον πρόχειρο
διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 23-08-2011, για την προμήθεια εφοδίωνανταλλακτικών υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Μονεμβασιάς, την από 05-09-2011
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών του Δήμου μας,
τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ, του ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α:
Την απόρριψη της αριθ. πρωτ. 19796/31-08-2011 ένστασης της εταιρείας
«ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» συμμετέχοντα στον πρόχειρο
διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 23-08-2011, για την προμήθεια εφοδίωνανταλλακτικών υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Μονεμβασιάς, βάσει της από 05-092011 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών του
Δήμου.
Μειοψήφησε το μέλος της ΟΕ κ. Χαραμής Αντώνιος.
Ο Αντιπρόεδρος της ΟΕ κ. Χριστάκος Σταύρος δήλωσε παρών.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως πιο

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

