
Σελίδα 1 από 8 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..141/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9ης/24-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..24η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..13042/20-5-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «A)Aπευθείας ανάθεση  της εργασίας «Μεταφορά του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου και του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του ∆ήµου 
µας” 
Β)Έγκριση  της δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  και   διάθεση  πίστωσης» 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εκδίκαση της  αριθµ πρωτ. 13272 23-05-2016 ένστασης της 

εταιρείας«ΚΟΤΤΗ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων  
Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»» 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπαλλήλων  
σε εκπαιδευτική ηµερίδα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου ∆ροσιάς από την 
σχολική περίοδο 2016-2017 - Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή 
Υπηρεσιών  συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταµειακής Υπηρεσίας»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων ενώπιον παντός 
αρµοδίου δικαστηρίου κατά της ατοµικής ειδοποίησης και της ταµειακής βεβαίωσης 
της  ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) Κηφισιάς». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
43/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της 
από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ∆ΑΝΑΗ, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 
32/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Πανοτόπουλου Παναγιώτη ποσού (10.000,00 € και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της από 
πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού 
Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την 
Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (Έκδοση Κάρτας Ηλεκτρονικού 
Ταχογράφου και Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ))». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης &  
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Αυτοκινήτων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 
2016 για την Προµήθεια Υδραυλικών ειδών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την  Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον Έλεγχο και 
Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 20156 για τη «Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και 
Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση των σχετικών 
πιστώσεων Προϋπολογισµού  για την ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και 
λιπαντικών έτους 2016-2017» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για έκδοση Πινακίδων 
Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων έργου». Απεσύρθη από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την “Προµήθεια 
λογισµικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτηµάτων ∆ηµοτών”». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού  ο.ε.  
2016, για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
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3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆ήµαρχος και πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον 
συζήτησης του θέµατος «Εκδίκαση της  αριθµ πρωτ. 13272 23-05-2016 ένστασης της 
εταιρείας«ΚΟΤΤΗ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων  Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»». 
 
Η Οικονοµική επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 
� Την εισήγηση του ∆ηµάρχου 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Εκδίκαση της  αριθµ πρωτ. 13272 
23-05-2016 ένστασης της εταιρείας«ΚΟΤΤΗ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» κατά των όρων 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»» ως 
κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..141/2016.. 
 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εκδίκαση της  αριθµ πρωτ. 13272 23-05-2016 ένστασης της 

εταιρείας«ΚΟΤΤΗ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων  
Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»» 

 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Η ΕΗ∆ επιβάλετέ δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το εδάφιο α΄παρ. 1 του άρθρου 15 του 
ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β/1992) «Η ένσταση εξετάζεται από τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το 
κοινοτικό συµβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της 
σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα»,  δεδοµένου ότι ο διαγωνισµός έχει 
ορισθεί για τις 27/05/2016 το εν λόγω χρονικό διάστηµα εκπνέει.  
 
Με την 58/2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε περί σκοπιµότητας 
της εν θέµατι προµήθειας.  
 
Με την 122/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) η διάθεση 
πίστωσης του ποσού των 43.504,49€ σε βάρος των Κ.Α. ο.ε. 2016 ως εξής: 
 
α) 10.6613.0007 Προµήθεια χαρτιού εντύπων, αναλωσίµων, 

µικρούλικων µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

17.788,97 

β) 10.6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 16.000,00 
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γ) 25.6613.0004 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών εκτυπώσεων  

3.074,75 
 

δ) 10.6614.0004 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 3.000,00 
ε) 15.6613 Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 

πολλαπλών εκτυπώσεων  
3.640,77 

 
του Προϋπολογισµού 2016  και β) η από Μάρτιος  2016 µελέτη  της ∆/νσης 
Οικονοµικών  και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων  Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»  
 
Με την αριθµ. πρωτ. 12772/845/19.05.2016 διακήρυξη όπου ορίστηκε η 27η Μαΐου 
2016  ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 
Με την αριθµ. πρωτ 13272/23.05.2016 εµπρόθεσµη ένσταση (κατατέθηκε µε 
ηλεκτρονικό µύνηµα από 21/05/2016) της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,  ενίσταται  κατά των όρων διακήρυξης. 
Συγκεκριµένα, η ένσταση αναφέρει:  

 

 

«Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαµε να υποβάλλουµε την ένσταση της εταιρείας  
µας  κατά της  εν  θέµατι διακήρυξης και συγκεκριµένα: 

1. Κατά του ΑΡΘΡΟΥ 4 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΣΕΛ.19 )  
2. «Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  
3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  7.β   
όπου ζητείται να υποβληθεί µε ποινή αποκλεισµού Πιστοποιητικό ISO 
9001 ή ISO  13485 του εργοστασίου κατασκευής, το οποίο να είναι σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του  
 διαγωνισµού για τα είδη του Πίνακα 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
διακήρυξης   
 
ΩΣ ΑΤΟΠΟ για τους κάτωθι  λόγους:   

 
 

1) Τα είδη του ΠΙΝΑΚΑ 1 (31 στον αριθµό) δεν παρουσιάζουν οµοιογένεια ως 
προς την οµαδοποίησή τους και κατά συνέπεια δεν κατασκευάζονται 
από ένα εργοστάσιο (π.χ. όπως συµβαίνει µε τα είδη του Πίνακα 2  
Φωτοτυπικό χαρτί ή π.χ. µε ισοδύναµα µελάνια εκτυπωτών και µηχανηµάτων).  
 
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το πλήθος των κατασκευαστών για το οποίο ζητά η 
∆ιακήρυξη Πιστοποίηση ISO είναι πολύ µεγάλο (κατ΄ εκτίµηση θα χρειαστεί η 
κατάθεση Πιστοποιητικών ISO από περίπου 15-20 διαφορετικά εργοστάσια 
κατασκευής!! ) µε αντίστοιχες  ζητήσεις, εξηγήσεις ή ακόµα και τεκµηρίωση  
από την πλευρά του υποψήφιου προµηθευτή προς τους αντίστοιχους 
κατασκευαστές για ποιον λόγο τα χρειάζεται. 
 
 Αυτή η διαδικασία όπως αντιλαµβάνεστε  εκ των πραγµάτων δεν είναι εφικτό 
να πραγµατοποιηθεί και µάλιστα άµεσα λόγω της λήξης υποβολής των 
προσφορών µόλις στις 27/5/2016, έστω και στην απίθανη περίπτωση που 
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κάποιος υποψήφιος προµηθευτής έµπαινε πράγµατι στην διαδικασία να 
αναζητήσει  τα συγκεκριµένα πιστοποιητικά από τους αντίστοιχους 
κατασκευαστές  (ενδεικτικά αναφέρουµε:  Αποστολή Fax / Mail στο κάθε 
εργοστάσιο κατασκευής για την αποστολή του πιστοποιητικού,  χρόνος 
ανταπόκρισης από το αντίστοιχο αρµόδιο τµήµα του κατασκευαστή  ως προς 
το συγκεκριµένο αίτηµα, µε πολύ µεγάλη πιθανότητα  να µην  προσκοµίσουν 
έγκαιρα στον υποψήφιο προµηθευτή πριν τον διαγωνισµό τη σχετική 
πιστοποίηση όλοι οι εµπλεκόµενοι κατασκευαστές,  προετοιµασία του 
φακέλου υποβολής κλπ). 
 

2) Επιπλέον συµπληρωµατικά µε τα όσα αναφέρουµε παραπάνω  για τον µεγάλο 
αριθµό των κατασκευαστών λόγω της ανοµοιογένειας των ζητούµενων 
προϊόντων, θα πρέπει να επισηµάνουµε  
ότι ακόµα και στην περίπτωση που κάποιο εργοστάσιο κατασκευάζει µία 
οµάδα προϊόντων από αυτά που ζητούνται στον Πίνακα 1,  υπάρχει ο 
περιορισµός του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης της διακήρυξης ο 
οποίος είναι δεδοµένος. Ένα  εργοστάσιο  κατασκευής π.χ.  µπορεί να  είναι 
από την µια περισσότερο ανταγωνιστικό για κάποια από τα προϊόντα που 
κατασκευάζει και αντίστοιχα να έχει  υψηλότερες τιµές από τον µέσο όρο της 
αγοράς (και της διακήρυξης)  για κάποια άλλα προϊόντα, οπότε ο κίνδυνος 
υπέρβασης του προϋπολογισµού της διακήρυξης είναι υπαρκτός .       
 

3) Υπάρχουν αρκετά  προϊόντα του Πίνακα 1 τα οποία κατασκευάζονται και 
µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις αποκλειστικά στην Ελλάδα από 
µικρότερους ή µεγαλύτερους κατασκευαστές, οι οποίοι όµως δεν  διαθέτουν 
πιστοποίηση ISO (π.χ.είδη µε Α/Α  7 – 14 – 15 – 16 – 17 – 30 – 31 κα. ). 

 
4) H πιστοποίηση ISO τουλάχιστον στον χώρο των ειδών χαρτοπωλείου 

απαιτείται κατά κανόνα στις περιπτώσεις προσφοράς ισοδύναµων 
αναλωσίµων προϊόντων (µελανιών ) και φωτοτυπικού χαρτιού, όπου σε αυτή 
την περίπτωση η ζήτηση του πιστοποιητικού ISO είναι και λογική και εφικτή 
διότι το εργοστάσιο κατασκευαστής  είναι ένα. 
 

5) Σε κάθε περίπτωση η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού θα είναι 
σε θέση να αξιολογήσει και να κρίνει την συµφωνία ή όχι των Τεχνικών 
Προδιαγραφών των ειδών του Πίνακα 1 της διακήρυξης µε τα είδη τα οποία θα 
προσφέρει ο κάθε υποψήφιος προµηθευτής, διότι α) αφενός στο τεύχος της 
διακήρυξης περιλαµβάνονται και άλλοι ουσιώδεις όροι σε σχέση µε τις 
ζητούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές και β) αφετέρου ζητείται η κατάθεση 
δειγµάτων για όλα τα είδη του Πίνακα 1, τα οποία συνδυαστικά διασφαλίζουν 
σε µεγάλο βαθµό την ζητούµενη ποιότητα καθώς επίσης και την συµφωνία ή 
όχι των προσφεροµένων ειδών από τον κάθε υποψήφιο προµηθευτή µε τις 
Τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης του ∆ήµου.    

 
            
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούµε την εξαίρεση του συγκεκριµένου όρου 
του  Αρθρου  4  Παράγραφος 7β σελ.19 (ή όπου αλλού αναφέρεται στο κείµενο) 
της  εν θέµατι διακήρυξης για τα είδη του Πίνακα 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών  
ως άτοπου και  άστοχου,  διότι σε άλλη περίπτωση εκτιµούµε σχεδόν µε βεβαιότητα 
ότι ο διαγωνισµός δεν θα τελεσφορήσει. »  
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Επί της συγκεκριµένης ένστασης   έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:  
 
Α.  Τα ζητούµενα είδη, ανεξάρτητα της πολυµορφίας που παρουσιάζουν,  αποτελούν 
αντικείµενο κοινής επιχειρηµατικής δράσης. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας κατά συνέπεια των συµφερόντων του 
∆ήµου µας,   αλλά και της επίτευξης ανταγωνιστικών συνθηκών επί ίσοις όροις. 
 
Β.  Οι αναφερόµενες τιµές αφορούν µεν τα προϊόντα µε τα οποία σχετίζονται, ωστόσο 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη «κριτήριο κατακύρωσης  [αποτελεί η] χαµηλότερη τιµή για 
την ανάθεση της εν θέµατι προµήθειας, για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των 
ειδών κάθε οµάδας (Α έως Β) όπως αυτά προσδιορίζονται µε την από Μάρτιος 
2016/Νο1 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών. 
 
Γ. Ο ∆ήµος έχει την εµπειρία από το σύνολο των συσσωρευµένων συµβάσεων που 
έχει συνάψει για τα είδη τα οποία τoν ενδιαφέρουν. Σαφώς ανάλογη άποψη έχει και 
για την ποιότητα των προσφερόµενων ειδών. Η αναγραφή συγκεκριµένων ειδών 
χωρίς να είναι δεσµευτική αποτελεί τη βάση για τη διασφάλιση ανώτερης ποιότητας 
προµηθευµένων ειδών που θα διασφαλίσουν τόσο τα οικονοµικά συµφέροντα όσο και 
την εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας.  
 
Προκείµενου για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου ∆ιονύσου αλλά και την 
επίτευξη ανταγωνιστικών συνθηκών επί ίσης όροις για όλους τους συµµετέχοντες  
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή να τροποποιηθούν οι όροι της διακήρυξης 
και η σχετική µελέτη ως ακολούθως: 
 
 

1. Το άρθρο 4  παρ. 7 εδάφιο (β), να αντικατασταθεί ως ακολούθως: Να 
διαγραφεί « Το εργοστάσιο κατασκευής, ανεξαρτήτου τόπου εγκατάστασης, θα 
πρέπει να διαθέτει συστήµατα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485 
(αντίγραφο σε ισχύ) και το οποίο θα υποβληθεί.» Να αντικατασταθεί: Οι 
οικονοµικοί φορείς που θα συµµετάσχουν θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 
όπου και θα αναφέρουν ρητώς: «ότι τα είδη του Πίνακα 1 & Πίνακα 2  πληρούν 
τις τεχνικές Προδιαγραφές και τα  ζητούµενα πιστοποιητικά ISO 9001 ή ISO 
13485 (αντίγραφο σε ισχύ) θα τα κατατεθούν εφόσον καταστούν ανάδοχοι, επί 
ποινής αποκλεισµού, πριν την υπογραφή της µεταξύ µας σύµβασης.» 

2. Στο άρθρο 4. παρ. 7 να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο (δ): ∆εν απαιτείται ISO 
9001 ή ISO 13485 (αντίγραφο σε ισχύ) για τα ακόλουθα είδη του Πίνακα 1: Τα 
είδη µε Α/Α 7, 21, 29, 30,31.  

 
Οµοίως, θα αντικατασταθεί κατά ανάλογο τρόπο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές ως 
προς την  οµάδα Α για την από Μάρτιος 2016/Νο1 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

για: 

1.  Να γίνει δεκτή εν µέρη η αριθµ. πρωτ. 13272 /23-05-2016  ένσταση της εταιρίας  
ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ. 
 
2.  Να ακυρωθεί ο διαγωνισµός για τις 27/05/2016 σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 
12772/845/19.05.2016 διακήρυξη. 
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3. Να τροποποιηθούν και να εγκριθούν οι όροι της διακήρυξης και η σχετική µελέτη 
ως ακολούθως: 
 
 

3. Το άρθρο 4  παρ. 7 εδάφιο (β), να αντικατασταθεί ως ακολούθως: Να 
διαγραφεί « Το εργοστάσιο κατασκευής, ανεξαρτήτου τόπου εγκατάστασης,  
θα πρέπει να διαθέτει συστήµατα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 
13485 (αντίγραφο σε ισχύ) και το οποίο θα υποβληθεί.» Να αντικατασταθεί: Οι 
οικονοµικοί φορείς  που θα συµµετάσχουν θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 
όπου και θα αναφέρουν ρητώς: «ότι τα είδη του Πίνακα 1 & Πίνακα 2  πληρούν 
τις τεχνικές Προδιαγραφές και τα τα ζητούµενα πιστοποιητικά ISO 9001 ή ISO 
13485 (αντίγραφο σε ισχύ) θα τα κατατεθούν εφόσον καταστούν ανάδοχοι, επί 
ποινής αποκλεισµού, πριν την υπογραφή της µεταξύ µας σύµβασης.» 

4. Στο άρθρο 4. παρ. 7 να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο (δ): ∆εν απαιτείται ISO 
9001 ή ISO 13485 (αντίγραφο σε ισχύ) για τα ακόλουθα είδη του Πίνακα 1: Τα 
είδη µε Α/Α 7, 21, 29, 30,31.  

 
Οµοίως, θα αντικατασταθεί κατά ανάλογο τρόπο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές ως 
προς την  οµαδα Α για την από Μάρτιος 2016/Νο1 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών. 
 
 
4. Να επαναληφθεί η διαγωνιστική διαδικασία  µε τους τροποποιηµένους όρους του 
εδαφίου (7), σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας που προβλέπονται για τους 
πρόχειρους διαγωνισµούς.  
. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� Την αριθ. εισ. πρωτ. 13272 23-05-2016 ένσταση της εταιρείας«ΚΟΤΤΗ 

ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» 
� Την αριθ.. 122/2016 ΑΟΕ 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.  Κάνει δεκτή εν µέρει την αριθ. Εισ. πρωτ. 13272 /23-05-2016 ένσταση της εταιρίας  
ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ. 
 
2.  Ακυρώνει το διαγωνισµό για τη «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων  
Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων» για τις 27/05/2016 σύµφωνα µε 
την αριθ. πρωτ. 12772/845/19.05.2016 διακήρυξη. 
 
3. Τροποποιεί και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης και τη σχετική µελέτη ως 
ακολούθως: 
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3. Το άρθρο 4  παρ. 7 εδάφιο (β), να αντικατασταθεί ως ακολούθως: Να 
διαγραφεί « Το εργοστάσιο κατασκευής, ανεξαρτήτου τόπου εγκατάστασης,  θα 
πρέπει να διαθέτει συστήµατα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485 
(αντίγραφο σε ισχύ) και το οποίο θα υποβληθεί.» Να αντικατασταθεί: Οι 
οικονοµικοί φορείς  που θα συµµετάσχουν θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 
όπου και θα αναφέρουν ρητώς: «ότι τα είδη του Πίνακα 1 & Πίνακα 2  πληρούν 
τις τεχνικές Προδιαγραφές και τα τα ζητούµενα πιστοποιητικά ISO 9001 ή ISO 
13485 (αντίγραφο σε ισχύ) θα τα κατατεθούν εφόσον καταστούν ανάδοχοι, επί 
ποινής αποκλεισµού, πριν την υπογραφή της µεταξύ µας σύµβασης.» 
4. Στο άρθρο 4. παρ. 7 να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο (δ): ∆εν απαιτείται ISO 
9001 ή ISO 13485 (αντίγραφο σε ισχύ) για τα ακόλουθα είδη του Πίνακα 1: Τα 
είδη µε Α/Α 7, 21, 29, 30, 31.  

 
Οµοίως, να αντικατασταθούν κατά ανάλογο τρόπο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
ως προς την οµάδα Α για την από Μάρτιος 2016/Νο1 µελέτη της ∆/νσης 
Οικονοµικών. 

 
 
4. Εγκρίνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους τροποποιηµένους 
όρους του εδαφίου (7), σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας που προβλέπονται 
για τους πρόχειρους διαγωνισµούς.  
 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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