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Αριθµός απόφασης : 18 / 2016

Από το µε αριθµό 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Τροποποίηση της µε αριθµό 213-2015 απόφασης
Οικονοµικής Επιτροπής «περί έγκρισης ή µη πρακτικού
δηµοπρασίας και κατακύρωση ή µη αποτελέσµατος για την
«Προµήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισµού κτιρίου
βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 584.809,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ
23% και αριθµό µελέτης 90/2014»
Σήµερα την 8η Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
5181/08.02.2016 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014 & 558/27.11.2015), βρέθηκαν
παρόντα τα έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος

1. Μαλούτας Λάζαρος
2.Καραπάτσιος Ευάγγελος
3. Γκουτζηκώστας Γεώργιος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγής
και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την αριθµό 213/ 2015 (Α∆Α:Ω09ΗΩΛΠ-ΒΑ2) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής εγκρίθηκαν τα από 17.07.2015 & 22.07.2015 Πρακτικά του τακτικού διεθνή
ανοικτού δηµόσιου (ηλεκτρονικού) διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση
κινητού εξοπλισµού κτιρίου βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 584.809,00 ευρώ µαζί µε
η
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ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 90/2014 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 27η Απριλίου 2015 στις παρακάτω τρεις (3)
εταιρίες.
1.«ΜΑR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» (για την κατηγορία 1ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΕΣ και για την κατηγορία 4-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
2. «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» δ.τ. «ΚΑΤΜΕΤΑΛ» (για την κατηγορία 2- ΤΡΑΠΕΖΙΑ
για την κατηγορία 3- ΓΡΑΦΕΙΑ)
3.«UNI.SYSTEMS–ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.» (για την κατηγορία
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

9-

Επίσης διαπιστώθηκε ότι για τις παρακάτω κατηγορίες της µε αριθµό 90/2014 µελέτης,
δεν κατατέθηκε καµία προσφορά (άγονος ο διαγωνισµός για αυτές τις κατηγορίες). ήτοι
αναλυτικά :
i.
ii.
iii.
iv.

5.
6.
7.
8.

Εξοπλισµός ειδικών χαρών
Ηλεκτρονικός εξοπλισµός
Λοιπά έπιπλα
Εξοπλισµός χώρων server

Και εξουσιοδοτήθηκε το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου να προβεί στη διαδικασία της
απευθείας διαπραγµάτευσης (άρθρο 132 του Ν. 4270/2014) µε εταιρίες, µέσω του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων Συστήµατος (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ)
(Ν. 4155/2013) για τις παραπάνω υπόλοιπες κατηγορίες που δεν κατατέθηκε καµία
προσφορά και να προσκοµίσει το αποτέλεσµα τους στην Οικονοµική Επιτροπή για την
απευθείας ανάθεση για την «Προµήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισµού κτιρίου
βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 584.809,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης
90/2014.
Το αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου Κοζάνης στο από
08.02.105 υπηρεσιακό/ενηµερωτικό σηµείωµά του µε θέµα: «Τροποποίηση της
213/2015 Α.Ο.Ε. όσον αφορά τη κατηγορία 9 «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ασφαλείας
(Εξοπλισµός Ασφαλείας) αναφέρει τα παρακάτω : «Παρακαλούµε να δοθεί εισήγηση
στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την τροποποίηση της
213/2015 Α.Ο.Ε. µε θέµα «Έγκριση ή µη πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση ή µη
αποτελέσµατος για την «Προµήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισµού κτιρίου
βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 584.809,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης
90/2014».
Η τροποποίηση αυτή αφορά την κατακύρωση της προµήθειας των ειδών της κατηγορίας
9 «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ασφαλείας (Εξοπλισµός Ασφαλείας)» στην εταιρεία
«UNI.SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.» και γίνεται σε συνέχεια
του, µε Α.Π.7361/23-11-2015, εγγράφου της ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας όπου διατυπώνεται αρνητική γνώµη για την υπογραφή της σύµβασης για
την κατηγορία 9.
Εφόσον, κατά την διαδικασία προέγκρισης σύµβασης, διατυπώνεται αρνητική γνώµη από
το αρµόδιο ελεγκτικό όργανο θα πρέπει ο φορέας υλοποίησης του έργου (σύµφωνα µε
την µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ. αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009,
28020/ΕΥΘΥ
1212/30-6-2010
και
5058/ΕΥΘΥ
138/13-2-2013
Υπουργικές
Αποφάσεις) να µην προχωρήσει στην υπογραφή της σύµβασης και να επαναλάβει τις
η
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διαδικασίες (µε βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν) τηρώντας την Εθνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση της 213/2015 Α.Ο.Ε. και ειδικότερα
η κήρυξη του διαγωνισµού σαν άγονου στην κατηγορία 9 «Ολοκληρωµένο Σύστηµα
Ασφαλείας (Εξοπλισµός Ασφαλείας)».
Συνηµµένα υποβάλλεται :
- Α.Π. 7361/23-11-2015 έγγραφο της ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας..»
Επίσης για το συγκεκριµένο θέµα το Γραφείο Προµηθειών του Τµήµατος Λογιστηρίου
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης στο από 11.02.2016
υπηρεσιακό/ενηµερωτικό σηµείωµά του µε θέµα: «Τροποποίηση της 213/2015
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής» αναφέρει τα παρακάτω : «….Με την υπ’ αριθµ
213/2015 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή :
Γ. ∆ιαπιστώνει ότι για τις παρακάτω κατηγορίες της µε αριθµό 90/2014 µελέτης, δεν
κατατέθηκε καµία προσφορά (άγονος ο διαγωνισµός για αυτές τις κατηγορίες). Ήτοι αναλυτικά :
i. 5. Εξοπλισµός ειδικών χαρών
ii. 6. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός
iii. 7. Λοιπά έπιπλα
iv. 8. Εξοπλισµός χώρων server
∆. Εξουσιοδοτεί το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας
διαπραγµάτευσης (άρθρο 132 του Ν. 4270/2014) µε εταιρίες, µέσω του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων Συστήµατος (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ) (Ν. 4155/2013) για τις
παραπάνω υπόλοιπες κατηγορίες που δεν κατατέθηκε καµία προσφορά και να προσκοµίσει το
αποτέλεσµα τους στην Οικονοµική Επιτροπή για την απευθείας ανάθεση για την «Προµήθεια και
εγκατάσταση κινητού εξοπλισµού κτιρίου βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 584.809,00 ευρώ µαζί
µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 90/2014.
Προτείνεται εφόσον γίνει δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης για την οµάδα 9:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) και κηρυχθεί
άγονη η οµάδα 9 να τροποποιηθεί το σκέλος ∆ και να εξουσιοδοτηθεί το Γραφείο Προµηθειών
να προβεί στη διαδικασία της απ’ ευθείας διαπραγµάτευσης και γι’ αυτήν την οµάδα
Σηµειώνουµε ότι για τις υπόλοιπες οµάδες η Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ µε την υπ’ αριθµ 243/2015 απόφαση
της παρείχε τη σύµφωνη γνώµη. Η παραπάνω γνωµοδότηση στάλθηκε στην ∆ιαχειριστική Αρχή
στις 27/10 από το Γραφείο Προγραµµατισµού και ζητήθηκε η έγκριση της διαδικασίας
διαπραγµάτευσης και η οποία ακόµα εκκρεµεί…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε να δεχθούµε τις παραπάνω δύο
εισηγήσεις και να τροποποιήσουµε τη µε αριθµό 213/ 2015 (Α∆Α:Ω09ΗΩΛΠ-ΒΑ2)
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα και µε το ανωτέρω έγγραφο της ΕΥ∆ΕΠ
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).

η
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2. Τη µε αριθµό 90/2014 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,
προϋπολογισµού 584.809,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23%
3. Το Ν. 2286/1995 "Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων" (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/01.02.1995) όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των
Ν.2323/95 και Ν.2503/97
4. Τη µε αριθµ.11389/08.03.1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος
κανονισµός προµηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/23.03.1993)
5. Τη µε αριθµό 553/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης ¨περί
έγκρισης της µελέτης¨
6. Τη µε αριθµ. 34/2015 (Α∆Α: 7ΚΝΜΩΛΠ-35Ο) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
«περί έγκρισης και τρόπου εκτέλεσης καθορισµού όρων διακήρυξης - έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 ¨∆ικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)¨ (ΦΕΚ 173/τ.Α/ 30.09.2010)
8. Τη µε τη µε αριθµό 213/ 2015 (Α∆Α:Ω09ΗΩΛΠ-ΒΑ2) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής «περί έγκρισης ή µη πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση ή µη
αποτελέσµατος για την «Προµήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισµού κτιρίου
βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 584.809,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό
µελέτης 90/2014»
9. Το µε αριθµ. πρωτ. 7361/23.11.2015 έγγραφο της ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας
10. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου ύστερα από διαλογική συζήτηση
πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τροποποιεί τη µε αριθµό 213/ 2015 (Α∆Α:Ω09ΗΩΛΠ-ΒΑ2) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής «περί έγκρισης ή µη πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση ή
µη αποτελέσµατος για την «Προµήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισµού κτιρίου
βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 584.809,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης
90/2014» µόνο ως προς την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου για την κατηγορία 9
«Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ασφαλείας (Εξοπλισµός Ασφαλείας), για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, διαµορφώνοντας την ως εξής:
« … Γ. ∆ιαπιστώνει ότι για τις παρακάτω κατηγορίες της µε αριθµό 90/2014
µελέτης, ο διαγωνισµός απέβη άγονος. ήτοι αναλυτικά :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

5. Εξοπλισµός ειδικών χαρών (δεν κατατέθηκε καµία προσφορά)
6. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός (δεν κατατέθηκε καµία προσφορά)
7. Λοιπά έπιπλα (δεν κατατέθηκε καµία προσφορά)
8. Εξοπλισµός χώρων server (δεν κατατέθηκε καµία προσφορά)
9. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ασφαλείας (Εξοπλισµός Ασφαλείας)
προσφοράς).

(απόρριψη

∆. Εξουσιοδοτεί το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου να προβεί στη διαδικασία της
απευθείας διαπραγµάτευσης (άρθρο 132 του Ν. 4270/2014) µε εταιρίες, µέσω του
η
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Ελληνική

ΑΔΑ: ΨΙΔ0ΩΛΠ-ΟΥΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων Συστήµατος (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ)
(Ν. 4155/2013) για τις παραπάνω υπόλοιπες κατηγορίες για τις οποίες ο
διαγωνισµός απέβη άγονος και να προσκοµίσει το αποτέλεσµα τους στην Οικονοµική
Επιτροπή για την απευθείας ανάθεση για την «Προµήθεια και εγκατάσταση κινητού
εξοπλισµού κτιρίου βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 584.809,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ
23% και αριθµό µελέτης 90/2014…..»
Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η µε αριθµό 213/ 2015 (Α∆Α:Ω09ΗΩΛΠΒΑ2) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 18 / 2016
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 8 Φεβρουαρίου 2016
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2016.02.18 15:48:45 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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