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από το 15ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου.
Αριθμός απόφασης 61/2012.
Περίληψη
«Εξέταση ένστασης της ΕΡΜΗΣ Α.Ε. κατά της δημοπρασίας προμήθεια εξοπλισμού για τον
παιδότοπο Δήμου Κάσου»

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 7η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Κάσου, μετά από μετά από
τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου της, που έγινε σε καθένα από τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –7- μελών βρέθηκαν
παρόντα –4- μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος
2.- Μαρία Φραγκούλη, Μέλος
3.- Κων/νος Μ. Μηνάς, Μέλος
4.- Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Ηλίας Γαλανάκης εκτός Κάσου
2.- Ιωάννης Μονδάνος
αν και νόμιμα προσκλήθηκε
3.- Ευαγγελία Δημητρίου αν και νόμιμα προσκλήθηκε

Ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση του θέματος, θεωρώντας το κατεπείγον και κάλεσε το Σώμα να
αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος.
Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το μοναδικό της ημερήσιας
διάταξης εκθέτοντας την ένσταση (με φαξ) του εργοστασίου κατασκευής οργάνων παιδικής χαράς και
αθλοπαιδιών «Ερμής» από 06/12/2012 κατά της δημοπρασίας Δήμου Κάσου για την προμήθεια
εξοπλισμού παιδότοπου η οποία αναφέρεται ως εξής:
1. Στο άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται ότι «οι προσφερόμενοι κάδοι
με την παραλαβή τους πρέπει να συνοδεύονται με τουλάχιστον τον εξοπλισμό που αναφέρεται
στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών» και στις τεχνικές προδιαγραφές δεν αναφέρονται
ΠΟΥΘΕΝΑ κάδοι.
2. Στο άρθρο 5-4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται ότι η προσφορά θα πρέπει να
συνοδεύεται (και μάλιστα ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) από «Συμπληρωμένο τον
παρακάτω πίνακα με τις κατάλληλες μονάδες όπως αναφέρονται σε αυτόν και υπεύθυνη
δήλωση από νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή ότι τα στοιχεία που αναγράφονται είναι
αληθή και στην οποία θα επισυνάπτεται ο πίνακας . Ο πίνακας αυτός θα υποβληθεί απαραίτητα
(επί ποινή αποκλεισμού) ως έχει και θα συνοδεύεται από τις τεχνικές περιγραφές της παιδικής
χαράς – περίφραξης». Δεν υπάρχει πουθενά πίνακας
3. Στο απόσπασμα από το 13ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου
Αριθμός απόφασης 57/2012στο Άρθρο 6-β, Αναφέρεται ότι η προμήθεια αφορά την προμήθεια
ενός αναρροφητικού σαρώθρου.
4. Στο Απόσπασμα από το 13ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου
Αριθμός απόφασης 57/2012 στο Άρθρο 7 καθώς και στην περίληψη της Διακήρυξης,
Αναφέρεται ότι η παράδοση θα είναι σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ενώ
στις Τεχνικές προδιαγραφές καθώς στην Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων στο Άρθρο 7-2-α
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αναφέρεται ως χρόνο παράδοσης (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) τις τριάντα (30)
ημερολογιακές μέρες.
5. Από τις 30/11/2012 έχω αναφέρει ότι η Διακήρυξη σας είναι μπερδεμένη, προσπάθησα να βρω τον
σύνταξη της μελέτης και μέχρι ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ δεν έχω λάβει καμία απάντηση και φυσικά δεν έχουν
γίνει οι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ.

Κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εξετάσει την ως άνω ένσταση και τα όσα
διαλαμβάνονται σε αυτή.
Τα μέλη της Οικονομικής. Επιτροπής αφού εξέτασαν την ένσταση της εταιρείας «Ερμής Ε.Π.Ε.»
και διαπίστωσαν ότι ευσταθούν οι αιτιολογίες της ένστασης κατά της δημοπρασίας προμήθεια
εξοπλισμού για τον παιδότοπο Δήμου Κάσου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Αποδέχεται την ένσταση που υπέβαλλε η εταιρεία «Ερμής Ε.Π.Ε.» κατά της δημοπρασίας προμήθεια
εξοπλισμού για τον παιδότοπο Δήμου Κάσου ως νομίμως αιτιολογημένη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπ: Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης

Σωστό απόσπασμα από
το βιβλίο πρακτικών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε ΚΑΣΟΥ

Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπ: Μαρία Φραγκούλη
υπ: Κωνσταντίνος Μ. Μηνάς
υπ: Μηνάς Β. Ιερομόναχος
υπ: Ευαγγελία Δημητρίου

