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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 19η της 23-09-2019
(Κατεπείγουσα)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 19η κατεπείγουσα Συνεδρίαση της 23-09-2019 της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 142/2019
Περίληψη: Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης µε ανταγωνιστική διαδικασία µε
διαπραγµάτευση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του».
Στη Νέα Σµύρνη σήµερα την 23-09-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00΄ συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος
όροφος, αποτελούµενη από τους:
1. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ
2. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ
3. ΓΙΑΤΖΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ∆ΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ∆ΩΡΟΘΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9. ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν µε την υπαρ. πρ. 22547/20.09.2019 πρόσκληση του Προέδρου-Αντιδηµάρχου
αυτής.
Το τακτικό µέλος κ. Κουτελάκης Γεώργιος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Καστόρη Θεόδωρο
απουσίαζε λόγω κωλύµατος, αν και νόµιµα κλήθηκε.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία µε τα πιο πάνω µέλη, προέβη στην συζήτηση επί
του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλουµε εισήγηση για τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης µε
ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού µε
αντικείµενο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του δήµου και των
Νοµικών Προσώπων του» για τις οµάδες που στην προηγούµενη διαδικασία σύναψης σύµβασης
κρίθηκαν άγονες, ήτοι Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, ∆1 και ΣΤ1 και παρακαλούµε το Σώµα να πάρει σχετική
απόφαση.
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-Αντιδήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη της:
• Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/19
• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
• τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3 του νόµου 4412/2016 και για επιτακτικούς λόγους δηµόσιας
υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ.2 περ. στ. του νόµου 4412/2016
• την υπαρ. 29/2018 συνηµµένη µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών – Τµήµα Προµηθειών
• την υπαρ. 252/2018 Α.∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ αυτού», ετών 20192020-2021 µε τη διαδικασία του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού
• την υπαρ. 401/2018 ΑΟΕ περί έγκρισης των όρων διακήρυξης της αναφερόµενης στο θέµα
προµήθειας
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το υπαρ. 1/12/03/2019 συνηµµένο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης του 1ου σταδίου της Ε∆
το υπαρ. 2/08-4-2019 συνηµµένο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικών
προσφορών της Ε∆
την υπαρ. 42/2019 ΑΟΕ περί έγκρισης των ανωτέρω πρακτικών
Την υπαρ. 48/2019 ΑΟΕ, µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Επανελέγχου των προσφορών
(δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών προσφορών) των οικονοµικών φορέων
SKOURIAS,,ANDRE,ALEXANDROS και ΓΑΛΑΙΟΣ,,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ
Την υπαρ. 107 ΑΟΕ περί ∆ιαβίβασης πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών
Προσφορών
Την υπαρ. 115/2019 ΑΟΕ περί ∆ιαβίβασης γνωµοδότησης για τη µαταίωση της διαδικασίας, κατά
το µέρος που κατέστη άγονος ο Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός µε γενικό τίτλο «Προµήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του»,
λόγω µη υποβολής κανονικών προσφορών και παράλληλη προσφυγή στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
Την υπαριθ. ∆94/2019 Γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΑΑ∆ΗΣΥ), µε την οποία παρέχεται στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης η σύµφωνη γνώµη της Αρχής για
προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε το Άρθρο 26 παρ. 2
περ. β’ του ν. 4412/2016, προκειµένου να αναθέσει την προµήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισµού για το ∆ήµο και τα Νοµικά πρόσωπά του, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού
500.550,69 € χωρίς ΦΠΑ, κατά το µέρος που κατέστη άγονος ο διαγωνισµός, ήτοι για τις οµάδες
Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, ∆1 και ΣΤ1.
Τη µε αριθ. Πρωτ.: 21493/10-09-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής
προσφοράς σε διαδικασία σύναψης σύµβασης µε ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
για την εν λόγω προµήθεια, κατά το µέρος που ο προηγηθείς διαγωνισµός κατέστη άγονος, προς
τους
οικονοµικούς
φορείς
SKOYRIAS,ANDRE,ALEXANDROS
και
ΓΑΛΑΙΟΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ.
Το γεγονός ότι για να µπορεί να προσκληθεί να συµµετάσχει οικονοµικός φορέας σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης µε ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση
προκήρυξης, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 73 έως 83 του ν. 4412/2016 και ο
οποίος κατά την προηγηθείσα ανοικτή διαδικασία, υπέβαλε προσφορά σύµφωνη προς τις τυπικές
απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Το γεγονός της απόρριψης του οικονοµικού φορέα ΓΑΛΑΙΟΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ από τις
διαδικασίες του ν. 4412/2016 άρθρο 26 παρ. 2 περ. β, επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις των
άρθρων 73 έως 83 του ν. 4412/2016 σύµφωνα µε τα ανωτέρω
Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την 29/2018 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών για τον εν λόγω
διαγωνισµό-όροι διακήρυξης Άρθρο 3 διενέργεια διαδικασίας - αξιολόγησης προσφορών
παράγραφος 3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας, όπου η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να
µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους
όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της
από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
Το γεγονός ότι για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση της
αρχής του υγιούς ανταγωνισµού, σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε
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όσους γίνεται περισσότερους οικονοµικούς φορείς να συµµετέχουν σε µια διαδικασία σύναψης
σύµβασης
Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα πεπραγµένα του διαγωνισµού, η ανταγωνιστική διαδικασία θα
διενεργηθεί µόνο µε έναν οικονοµικό φορέα.

Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει µε (7) θετικές ψήφους:
α. το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3 του
νόµου 4412/2016 και για επιτακτικούς λόγους δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
106 παρ.2 περ. στ. του νόµου 4412/2016, σχετικά µε το διαγωνισµό µε τίτλο «Προµήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του δήµου και των Νοµικών Προσώπων του» για
τις οµάδες Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, ∆1 και ΣΤ1, που στην προηγούµενη διαδικασία σύναψης σύµβασης
κρίθηκαν άγονες.
β. τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης µε ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση.
γ. την επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και µε την διαδικασία του
κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3 του νόµου 4412/2016 και για
επιτακτικούς λόγους δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ.2 περ. στ. του
νόµου 4412/2016, για τις οµάδες Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, ∆1 και ΣΤ1, οι οποίες στην προηγούµενη
διαδικασία σύναψης σύµβασης είχαν κριθεί άγονες.
Το τακτικό µέλος κ. Αναγνωστόπουλος Κων/νος και το αναπληρωµατικό µέλος κ. Καστόρης Θεόδωρος
απείχαν της ψηφοφορίας, διότι θεωρούν ότι το θέµα θα µπορούσε να έρθει σε τακτική συνεδρίαση.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΙΑΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ∆ΩΡΟΘΕΑ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σµύρνη 23.09.2019
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ – ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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