Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.10.22 13:28:20
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΠΘ8ΩΡΒ-23Ε
1

ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΘΝΑ
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ

ΑΠΟ Π Α  Μ Α
Σεο ππ΄ αξηζκ. 476/20 πξάμεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο
από ηελ αξηζκ. 50η ηεο 20ηρ -10-2020 κεκλεισμένων των θυρών ζπλεδξίαζε
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηεο 11 εο/3/20220
ΦΔΚ Α’ 55/11-3-2020), ην αξ i α) ηεο 40 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη
ηνπ ά. 12 ηνπ Ν. 1869/2020 ΦΔΚ η. Β’ ζπλεδξίαζεο απηήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/10 όπσο απηό αληηθαζίζηαηαη κε ην άπθπο 77 ηος Ν.
4555/18 θαη θνηλνπνηήζεθε λόκηκα, απζεκεξόλ, ηελ 16η -10-2020, κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ.
ΘΕΜΑ 5 ο
Ανάκληζη ηων ςπ’ απιθμ. 254/20 & 398/20 πποηγούμενων αποθάζεων
Οικονομικήρ Επιηποπήρ πος αθοπούν ηην έγκπιζη ηων ηεσνικών
πποδιαγπαθών και ανηίζηοισα ηην καηάπηιζη ηων όπων ηηρ διακήπςξηρ ηος
ηλεκηπονικού διαγωνιζμού άνω ηων οπίων για ηην δαπάνη με ηίηλο:
«Ππομήθεια ειδών αηομικήρ πποζηαζίαρ ΜΑΠ».

Η Δπηηξνπή βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία επί 7 κειώλ,
Παπόνηορ ηνπ Πποέδπος ΑΘΑΝΑΘΟΤ ΜΑΤΡΟΓΘΑΝΝΗ θαη ησλ κειώλ
.Άλζε – Γθηόθα, Μ.Μίρα, Γ.Παπαγηάλλαξνπ,
Απόνηων ηων Π.Κνπθνπλαξάθε, Γ.Σζάηζε, Κ.Κώλζηα
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 5ο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιέγεη ηα εμήο:
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζκ. 254/20 πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο
ελέθξηλε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ. 36/20 ηερληθήο κειέηεο θαη θαηάξηηζε
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ γηα
ηελ δαπάλε κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα, άξβπια, θόξκεο,
ληηζεξάδεο, γηιέθα, αδηάβξνρα κπνπθάλ θιπ), πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 66.039,92 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)».
ηε ζπλέρεηα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 321/20 πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ελέθξηλε ην ππ’ αξηζκ. 1/17-7-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο
Δλζηάζεσλ & Πξνζθπγώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Γεληθώλ Τπεξεζηώλ
πνπ αθνξνύζε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ένζηαζηρ θαηά ηνπ ανοικηού ηλεκηπονικού
διαγωνιζμού κε ηίηιν «Ππομήθεια ειδών αηομικήρ πποζηαζίαρ – ΜΑΠ», αποδέσθηκε
ηελ ππ’ αξηζκ.πξση. 11111/10-7-2020 έλζηαζε πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία «Ανηωνοπούλος
Θεοθανώ & ια Α.Ε» θαηά ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ θαη ακύπωζε ηελ ππ’ αξηζκ.πξση.
9621/23-6-2020 δηαθήξπμε πνπ αθνξνύζε ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ κε ηελ ππ’ αξηζκ.
398/20
πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο πξνέβε ζηελ εθ λένπ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο
πνπ αθνξά ηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ
γηα ηελ «Ππομήθεια ειδών αηομικήρ πποζηαζίαρ – (γάληηα, άξβπια, θόξκεο,
ληηζεξάδεο, γηιέθα, αδηάβξνρα κπνπθάλ θιπ) πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 66.039,92 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)».
Η Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην Σκήκα
Πξνκεζεηώλ κε ην από 16-10-2020 έγγξαθό ηεο εηζεγείηαη όπσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
κε ηελ παξνύζα απόθαζή ηεο πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ησλ ππ’ αξηζκ. 254/20 & 398/20
πξνεγνύκελσλ απνθάζεσλ ηεο, θαη ζηελ αθύξσζε ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ κε ηίηιν: «Ππομήθεια ειδών αηομικήρ πποζηαζίαρ –
(γάνηια, άπβςλα, θόπμερ, νιηζεπάδερ, γιλέκα, αδιάβποσα μποςθάν κλπ)»
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 66.039,92 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), εξαιηίαρ ηνπ όηη
ζηελ ππ’ αξηζκ. 36/20 ηερληθή πεξηγξαθή θαη (ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζειίδα 2 όπνπ
επαλαιακβάλεηαη ζηελ ζειίδα 19) εθ παξαδξνκήο αλαθέξεηαη όξνο ν νπνίνο ζα πξέπεη
λα απαιεηθζεί ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην ππ’ αξηζκ. 17353/15-10-2020 έγγξαθν
ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο, Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ καο.
ςγκεκπιμένα ππόκειηαι για ηον έξηρ όπο: (Ο / νη ελδηαθεξόκελνο / νη ζα θαηαζέζεη /
ζνπλ πνζνζηό έθπησζεο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ην πνζό πνπ ζα
πξνθύςεη από ηελ πνζνζηηαία έθπησζε επί ηεο ηηκήο ησλ πιηθώλ δελ ζα αθαηξείηαη από ηνλ
εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό, αιιά απηόο ζα εθηειείηαη έσο ηελ ηειηθή ηνπ εμάληιεζε
ζπκςεθίδνληαο ην αλσηέξσ πνζόλ κε αληίζηνηρε πξνκήζεηα πιηθώλ) .
Ωο εθ ηνύηνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, κεηά
δηαινγηθήο ζπδήηεζεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο,
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σην ανάκληζη ησλ ππ’ αξηζκ. 254/20 & 398/20 πξνεγνύκελσλ απνθάζεσλ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξνύλ ζηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη
αληίζηνηρα ζηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ κε ηίηιν: «Ππομήθεια ειδών αηομικήρ πποζηαζίαρ –
(γάνηια, άπβςλα, θόπμερ, νιηζεπάδερ, γιλέκα, αδιάβποσα μποςθάν κλπ)»
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 66.039,92 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) εξαιηίαρ ηνπ όηη
ζηελ ππ’ αξηζκ. 36/20 ηερληθή πεξηγξαθή θαη (ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζειίδα 2 όπνπ
επαλαιακβάλεηαη ζηελ ζειίδα 19) εθ παξαδξνκήο αλαθέξεηαη όξνο ν νπνίνο ζα
πξέπεη λα απαιεηθζεί θαη ζςγκεκπιμένα:
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(Ο / νη ελδηαθεξόκελνο / νη ζα θαηαζέζεη / ζνπλ πνζνζηό έθπησζεο θαηά ηελ ππνβνιή
ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ πνζνζηηαία έθπησζε επί
ηεο ηηκήο ησλ πιηθώλ δελ ζα αθαηξείηαη από ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό, αιιά
απηόο ζα εθηειείηαη έσο ηελ ηειηθή ηνπ εμάληιεζε ζπκςεθίδνληαο ην αλσηέξσ πνζόλ κε
αληίζηνηρε πξνκήζεηα πιηθώλ) .
2. Σην ακύπωζη ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ κε ηίηιν:
«Ππομήθεια ειδών αηομικήρ πποζηαζίαρ – (γάνηια, άπβςλα, θόπμερ, νιηζεπάδερ,
γιλέκα, αδιάβποσα μποςθάν κλπ)» πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 66.039,92 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα όζνπο ιόγνπο αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 476/20.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΑΘΑΝΑΘΟ Κ.ΜΑΤΡΟΓΘΑΝΝΗ

ΣΑ ΜΕΛΗ
.ΑΝΘΗ-ΓΚΙΟΚΑ
Μ.ΜΙΥΑ
Γ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟ

