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Εξέταση ένστασης της εταιρείας “DATA STAR
Ε.Π.Ε. – ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, κατά της υπ’
αριθ. Πρωτ. 21710/16-7-2014 Διακήρυξης
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μελανοταινιών
και Αναλωσίμων Η/Υ κ.λ.π.».

Χολαργός σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 και στο κατάστημα του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 24/07/2014 συνήλθε σε
Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες:
Παρόντες

Απόντες

1 Δασκαλόπουλος Χ.- ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Τούτουζας Δημ.

2 . Ίσκος Π.

2. Παπαγεωργίου Κ.

3 Τσοχαλής Κ.

3.

Φασούλη Αικ.

4 Μπουφούνου Β
5 Αυγουρόπουλος Αθ.
6 Ρεμούνδος Γ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθμού εννιά (9) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται έξι (6), η Επιτροπή
εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα.
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Δασκαλόπουλος, , εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Σας κάνουμε γνωστό ότι, την 25/7/2014 έχει προκηρυχθεί η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων H/Y κλπ.» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου προϋπολογισμού €
#73.798,77#, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014 καθώς και σχετικό ΚΑ του προϋπολογισμού
του Δήμου του έτους 2015.
Σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού έχει υποβληθεί στο Δήμο αίτημα –
καταγγελία της εταιρείας «DATASTAR ΕΠΕ-ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
Ειδικότερα, στο άρθρο 8 της ως άνω διακήρυξης αναφέρεται το εξής εδάφιο: «Τα υπό προμήθεια είδη, (μελάνια, toner
κλπ.) θα πρέπει να είναι αυθεντικά και καινουργή.»
Σύμφωνα με την ένσταση, στο άρθρο 4, παράγραφος 3 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρονται τα εξής:
3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως

αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο
της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται
να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή
παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις "η αντίστοιχο" και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν
μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους
ενδιαφερόμενους.
Κατόπιν τούτου, η από 23/7/2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών
του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έχει ως εξής :
α) Να γίνει δεκτή η παρούσα καταγγελία-ένσταση, της εταιρείας «DATASTAR ΕΠΕ-ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» κατά της
υπ΄ αριθ. 21710/16-7-2014 διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων H/Y
κλπ.», ως εμπρόθεσμη, έτσι ώστε η διακήρυξη να μην αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ .
β) Να ματαιωθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο ««Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων H/Y κλπ.»
γ) Να επαναπροκηρυχθεί ο ως άνω διαγωνισμός με τροποποίηση της μελέτης και των όρων διακήρυξης και
συγκεκριμένα να προβλεφθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αυθεντικά ή αντίστοιχα και ισοδύναμα των γνησίων
και συμβατά με τα μηχανήματα του Δήμου.
δ) Να ζητηθούν πιστοποιήσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων και να εγγυηθεί ο προμηθευτής
αυτών ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποδεδειγμένα και εγγράφως από την κατασκευάστρια εταιρεία του
μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου, ότι προέκυψε βλάβη σε εξοπλισμό του Δήμου, εξαιτίας ελαττωματικού
αναλώσιμου, θα καλύψει αυτός (προμηθευτής αναλώσιμου), το κόστος αντικατάστασης του εξοπλισμού ή το κόστος
επισκευής του. Προσφορά (για μή αυθεντικά και καινουργή αναλώσιμα), στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω
δηλώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την από 23/7/2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού,.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
α) Να γίνει δεκτή η παρούσα καταγγελία-ένσταση, της εταιρείας «DATASTAR ΕΠΕ-ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» κατά
της υπ΄ αριθ. 21710/16-7-2014 διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων H/Y
κλπ.», ως εμπρόθεσμη, έτσι ώστε η διακήρυξη να μην αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ .
β) Να ματαιωθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο ««Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων H/Y κλπ.»
γ) Να επαναπροκηρυχθεί ο ως άνω διαγωνισμός με τροποποίηση της μελέτης και των όρων διακήρυξης και
συγκεκριμένα να προβλεφθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αυθεντικά ή αντίστοιχα και ισοδύναμα των γνησίων
και συμβατά με τα μηχανήματα του Δήμου.
δ) Να ζητηθούν πιστοποιήσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων και να εγγυηθεί ο
προμηθευτής αυτών ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποδεδειγμένα και εγγράφως από την κατασκευάστρια
εταιρεία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου, ότι προέκυψε βλάβη σε εξοπλισμό του Δήμου, εξαιτίας
ελαττωματικού αναλώσιμου, θα καλύψει αυτός (προμηθευτής αναλώσιμου), το κόστος αντικατάστασης του
εξοπλισμού ή το κόστος επισκευής του. Προσφορά (για μή αυθεντικά και καινουργή αναλώσιμα), στην οποία δεν
θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το μέλος κ. Κων/νος Τσοχαλής μειοψήφισε.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1 Τσοχαλής Κων.
2 Μπουφούνου Β.
3 Ίσκος Παν.
4. Αυγουρόπουλος Θ
5. Ρεμούνδος Γ.

