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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 6/22-03-2016
Αριθ.Αποφ. 68/2016
ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 3677/18-03-2016 ένσταση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ.
3424/15-03-2016
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο {Προμήθεια και
τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης} του Δήμου Μονεμβασίας .
Στους Μολάους, σήμερα την 22-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3651/18-03-2016 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 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Δουμάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Σουρλάς Ιωάννης
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών της τα εξής:
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Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 3677/18-03-2016

ένσταση της ταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ. 3224/15-03-2016 διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια και τοποθέτηση
κεντρικού αγωγού ύδρευσης }

του

Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με την

οποία η ανωτέρω εταιρεία ενίσταται κατά της διακήρυξης του ανωτέρω
διαγωνισμού ζητώντας την τροποποίηση των όρων της σχετικής μελέτης διότι
θεωρεί ότι δεν αναφέρονται τα εξής :
1. Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης των υλικών και οι τυχόν δοκιμασίες που θα
απαιτηθούν.
2. Το βάθος τοποθέτησης τους , ο χαρακτηρισμός του εδάφους .
3. Δεν υπάρχει αναφορά στο π.δ του 28/80 όσον αφορά την τοποθέτηση.
4. Δεν υπάρχει αναφορά στο ν. 4281/2014 και στα ζητούμενα του άρθρου 154 παρ. 2
περ. ε΄.


Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 3224/15-03-2016 διακήρυξη του

πρόχειρου διαγωνισμού για

την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικού αγωγού
ύδρευσης } του


Δήμου Μονεμβασίας.

Τις διατάξεις των άρθ. 15 της αριθ. 11389/1993

απόφασης

του

Υπουργού

Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.


Το από 21-03-2016 πρακτικό –γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών

σύμφωνα με την οποία,

γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της

υπ΄αριθ. πρωτοκόλλου 3677/18-03-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε », αναφέροντας συγκεκριμένα τα εξής :
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:


Τις διατάξεις των άρθ. 15 παρ. 1α και 46 της αριθ. 11389/1993 απόφασης
του

Υπουργού

Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)

και τις σχετικές ερμηνευτικές

εγκυκλίους.


Τα στοιχεία του φακέλου διενέργειας πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού για
την προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης προϋπολογισμού
25.487,45 ευρώ (τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αριθ. 20/2016)



Την αριθ. 3424/15.3.2016 διακήρυξη του διαγωνισμού



Την από 18.3.2016 (αριθ.πρωτ:3677/18.3.2016) ένσταση της επιχείρησης
ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε με έδρα Γ’ Σεπτεμβρίου 130 - Ανατολή Ιωαννίνων,
κατά της ανωτέρω διακήρυξης και για τους λόγους που εκθέτει εκεί,

διαπίστωσε ότι αυτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά όπως ορίζεται στο άρθρ. άρθ. 15
παρ. 1α της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και άρθρ.
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17 της διακήρυξης και με αυτή επιχειρείται η διόρθωση της διακήρυξης, ως περιέχουσα
ασάφειες και ασυμφωνίες με Νόμους και εγκυκλίους.
Ακολούθως προέβει στην εξέταση της ενστάσεως, ως εξής:
Σε ότι αφορά την αιτίαση της ενιστάμενης επιχείρησης ότι η διακήρυξη δεν αναφέρει τον
τρόπο, τον τόπο

παράδοσης των υλικών και τις τυχόν δοκιμασίες, η Επιτροπή

διαπιστώνει ότι:
Συμφωνεί με την ένσταση ότι θα έπρεπε να αναφέρεται ο τόπος παράδοσης και
τοποθέτησης των υλικών.
Σε ότι αφορά την αιτίαση της ενιστάμενης επιχείρησης ότι από τα τεύχη του διαγωνισμού
δεν προκύπτουν στοιχεία του εδάφους και των τάφρων τοποθέτησης (χαρακτηρισμός
εδάφους, σχέδια φρεατίων, μικροϋλικά κλπ) η Επιτροπή διαπιστώνει ότι:
Από την ανάγνωση των άρθρων του προϋπολογισμού της μελέτης προκύπτουν τα υλικά
τοποθέτησης και δεν προκύπτουν χαρακτηριστικά και δαπάνες τάφρων, φρεατίων και
υλικών πλήρωσης, που σημαίνει ότι η υποχρέωση του αναδόχου της προμήθειας
ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση πλήρως συνδεδεμένων και δοκιμασμένων αγωγών και
εξαρτημάτων σύνδεσης σε υφιστάμενους τάφρους χωρίς άλλες δαπάνες να βαρύνουν τον
ανάδοχο και ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει αβάσιμο τον ανωτέρω λόγο της ένστασης.
Σε ότι αφορά τις αναφορές της ενιστάμενης επιχείρησης στο Π.Δ. 28/80 και στις διατάξεις
του άρθρου 154 του Ν. 4281/2014 η Επιτροπή διαπιστώνει ότι:
1. Από τη διακήρυξη (άρθρ.1) προβλέπεται ορθώς ότι ο διαγωνισμός διενεργείται με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και όχι του Π.Δ. 28/80, όπως ακριβώς αυτό
διατυπώνεται στο άρθρ. 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ) που ορίζεται ότι «οι
προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους,
των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των
Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει»
2. Οι διατάξεις του άρθρ.154 του Ν. 4281/2014 δεν ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης
της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς βρίσκονται σε αναστολή με το άρθρο 93
του Ν. 4368/16.
Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω στοιχεία η Επιτροπή κρίνει βάσιμους εν μέρει τους
λόγους ενστάσεως της επιχείρησης ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε με έδρα Γ’ Σεπτεμβρίου
130 - Ανατολή Ιωαννίνων (αριθ.πρωτ:3677/18.3.2016) και προτείνει την αποδοχή
της.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε για
την απόρριψη ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 3677/18-03-2016 ένσταση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ.

3424/15-03-2016
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διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια και
τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης } του

Δήμου Μονεμβασίας και κάλεσε τα

μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του κ. προέδρου , την αριθ. πρωτ.
3677/18-03-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε » το
από 21-03-2016 πρακτικό –γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ,τις
διατάξεις των άρθ. 15 της αριθ. 11389/1993 απόφασης

του

Υπουργού

Εσωτερικών

(ΕΚΠΟΤΑ), και μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζου ν ομόφωνα
Αποδέχονται την αριθ. πρωτ. 3677/18-03-2016 ένσταση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ.

3424/15-03-2016

διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια και
τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης }

του

Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με

την από 21-03-2016 εισήγηση –γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
Ακυρώνει την διαδικασία του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια και
τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης }, και σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε θα
προχωρήσει στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

