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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Αποφ: 5/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 3ο /2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.
Θέμα 1ο

: Εκδίκαση της υπ’ αριθ. 603/1-02-2016 ένστασης και έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσιών : «Ύδρευση και Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας –
Μεθάνων έτους 2016».

Στον Γαλατά, σήμερα 03η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη, του έτους 2016 και ώρα 9:00’ στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Τροιζηνίας-Μεθάνων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 615/02-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε
(5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης (Πρόεδρος)
2. Βασίλειος Παντελής
1. Νίκος – Στράτος Δαρσινός
3. Δέσποινα Μπιστίνα
2. Σάββας Αθανασίου
4. Μαρίνα Μπακάλη
5. Δημήτριος Σαμπάνης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Στυλιανή Σταματέλου τακτική υπάλληλο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο (1ο) και μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης «Εκδίκαση της υπ’ αριθ. 603/1-02-2016 ένστασης και έγκριση του 1ου πρακτικού του
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών : «Ύδρευση και Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας –
Μεθάνων έτους 2016»» ανέγνωσε την από 2.2.2016 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών στην οποία αναφέρονται τα εξής : «Στο Γαλατά Τροιζηνίας σήμερα
την 2η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων
συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού που ορίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 173/2015 απόφασης, αποτελούμενη από τους:
1. Αδαμαντία Σιάγκρη
Πρόεδρος
2.

Σκούρτη Κυριακή

Μέλος

3.

Παναγιώτης Μιχαηλίδης

Μέλος

προκειμένου να εξετάσει την από 1-02-2016 και με αρ. πρωτ. 603/1.2.2015 ένσταση του «Σχετάκη Σταύρου» κατά
του από 29-01-2016 πρακτικού της Ε. Δ. του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων που αφορά τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό
Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Ύδρευση και Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων
έτους 2016» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Α) Ιστορικό Διαγωνισμού
Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων προέβη στη διενέργεια ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την
«Ύδρευση και Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων έτους 2016» με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με την υπ’ αριθμ. 74/5-01-2016 διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού
245.993,85 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε από την 15η-01-2016 έως και την 22η-01-2016 και υποβλήθηκαν πέντε (5) συνολικά
προσφορές, μεταξύ των οποίων και αυτή του ενιστάμενου.
Με το από 29-01-2016 Πρακτικό της η Επιτροπή διαγωνισμού έκανε αποδεκτούς όλους τους συμμετέχοντες, όπως
εμπεριστατωμένα αναλύεται στο εν λόγω πρακτικό, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗΣ.
Την 1η-02-2016, ημέρα Δευτέρα, ασκήθηκε εμπρόθεσμα η υπ’ αριθμ. πρωτ. 603/1-02-2016 ένσταση του φυσικού
προσώπου «Σχετάκη Σταύρου», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Τζαβέλλα 12 στον Πειραιά, κατά του από
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29-01-2016 πρακτικού της Ε. Δ., σύμφωνα με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η υπό κρίση ένστασή της και να
απορριφθεί η εταιρεία «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Β) Αξιολόγηση της ένστασης
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ. 74/5-1-2016 διακήρυξη
2)

Το από 29-01-2016 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών - δικαιολογητικών όλων των
συμμετεχόντων

3)

Όλες τις προσφορές των συμμετεχόντων

4)

Την με αρ. πρωτ. 603/1.2.2016 ένσταση του φυσικού προσώπου «Σχετάκη Σταύρου», κατά του
πρακτικού της Ε.Δ.

Προέβη στην εξέταση αυτής. Αναλυτικότερα:
1) Σχετικά με τον πρώτο λόγο της ένστασης που αφορά στη συμμετοχή της Εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3ε της υπ’ αριθμ.74/5.1.2016 διακήρυξης, προκύπτει ότι «ο
διαγωνιζόμενος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις ….. ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσο
αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα
στην Ελλάδα (πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας). Διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβάλλεται
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές. Τα
ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο».
Η εταιρεία «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει προσκομίσει την υπ’ αριθμ.540875 /28.12.2015 βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ, καθώς και την υπ’ αριθμ. 27399/23.12.2015 ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ,
οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης, καθώς η συμμετέχουσα είναι εταιρεία και όχι φυσικό
πρόσωπο.
Από τη διακήρυξη προκύπτει ότι δεν απαιτείται να έχει προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα των
μελών της εταιρίας, παρά μόνο της συμμετέχουσας εταιρίας.
Για το λόγο αυτό ο πρώτος λόγος της ένστασης πρέπει να απορριφθεί.
2) Σχετικά με τον δεύτερο λόγο της ένστασης που αφορά στη συμμετοχή της Εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2.α.ii) «Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 πρέπει να φέρουν
ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντος».
Επίσης και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος αναφέρεται ρητά ότι : «Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
υποβάλλουν για την τεχνική τους προσφορά , τόσο την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος όσο και ξεχωριστό
έγγραφο με την τεχνική τους προσφορά, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Η τεχνική προσφορά πρέπει να βασίζεται στην
74/5.1.2016 διακήρυξης (έγγραφα για την τεχνική ικανότητα) αλλά και στην 105/2015 μελέτη».
Η ανωτέρω συμμετέχουσα, ενώ προσκόμισε την τεχνική προσφορά του συστήματος, παρέλειψε να προσκομίσει
τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή την δική της τεχνική προσφορά όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω.
Ως εκ τούτου, ο δεύτερος λόγος της ένστασης είναι βάσιμος, πρέπει να γίνει δεκτός και να απορριφθεί η εταιρεία
από τον διαγωνισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης, η εταιρεία «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν θα συνεχίσει στο δεύτερο στάδιο, αυτό της Αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
2. Την υπ’ αριθμ. 173/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την ψήφιση των όρων διακήρυξης,
3. Την 105/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων
4. Την 74/5-01-2016 διακήρυξη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.
5. Το πρακτικό της 29ης/01/2016 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού,
6. Την υπ’ αριθμ πρωτ. 603/1-02-2016 ένσταση και την από 2.2.2016 γνωμοδότηση της επιτροπής.
7. Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ 603/1.2.2016 υποβληθείσα ένσταση ως προς το δεύτερο σκέλος της, όπως αυτή
αναλύεται στην παρούσα.
2. Αποδέχεται η εταιρεία «ΙΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να απορριφθεί και να μην προχωρήσει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
3. Εγκρίνει την αναμόρφωση του από 29/1/2016 1ου πρακτικού με βάση την υποβληθείσα ένσταση και την
κοινοποίηση του στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4. Εγκρίνει ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την Δευτέρα 8/2/2016 και ώρα 10:00’.
5. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Δήμου ΤροιζηνίαςΜεθάνων, στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων
και Πρόεδρος της Ο.Ε.
Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βασίλης Παντελής
2. Δέσποινα Μπστίνα
3. Μαρίνα Μπακάλη
4. Δημήτριος Σαμπάνης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης
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