
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 4/24-02-2020 
Αριθ.Αποφ. 36/2020    

ΘΕΜΑ:   Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  παλμικών 

υδρομετρητών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» «Τεχνική Προσφορά»). 

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  24-02-2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2090/20-02-2020 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)                   Παναρίτης Ηλίας      

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης     

4) Παπαδάκης Πιερρής                                       

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Καλογράνης Δημήτριος   

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

    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 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών της  τα εξής:  

1. την αριθ. 282/2019 (ΩΨΔΤΩΚ9-ΨΩΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
καθορισμού όρων επαναληπτικού διαγωνισμού. 

2. την αριθ. 17605/12.12.2019 διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού ανοιχτής 
διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση παλμικών παροχόμετρων 
ύδρευσης μαγνητικής μετάδοσης, (CPV 38411000-9), προϋπολογισμού 460.114,40 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και ως ακολούθως: 

 



 Λακωνικός Τύπος                                                                       Α.Φ 5788/13.12.2019              

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)   

19PROC006018938/2012 -12-12 _Προκήρυξη             
19PROC006019005/2012 -12-12_Διακήρυξη              

 στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 ΩΗΙΣΩΚ9-Ξ4Ι/12.12.2019        

 
Συνδέθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και προέβη  στην αποσφράγιση των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», κατά 
όπως ορίζεται στην παρ. 3.1.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού και διαπίστωσε τα πάρα κάτω: 
 

 Στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι πάρα κάτω επιχειρήσεις: 
 
α/α Επωνυμία προσφέροντος οικονομικού φορέα Ημερομηνία κατάθεσης 

1 
CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

15/01/2020 09:34:18 

2 ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ 17/01/2020 18:21:40 

3 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

17/01/2020 18:27:09 

 

 Από την πρώτη εξέταση των προσφορών και αφού η επιτροπή έλαβε υπόψην της 
όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού, καθώς και το από 5-2-2019 υπόμνημα 
παρατηρήσεων της εταιρείας ΟΤ.Ε. Α.Ε., διαπιστώνεται ότι:         

                    

Στοιχεία επιχείρησης Παρατηρήσεις               

CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 Η προσφορά δεν είναι πλήρης, αφού δεν περιέχει κανένα 
στοιχείο ως δικαιολογητικό συμμετοχής και κανένα στοιχείο 
τεχνικής προσφοράς. 

 Ο προσφέρων δεν προσκόμισε  το προβλεπόμενο από τη 
μελέτη και την εγκεκριμένη διακήρυξη (παρ. 6.4) δείγμα που 
επιφέρει ποινή απόρριψης της προσφοράς. 

ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ 

 Η προσφορά δεν είναι πλήρης διότι δεν  περιέχει όλα  τα 
οριζόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής και 
στοιχεία τεχνικής προσφοράς και συγκεκριμένα: 
 Δεν περιέχονται βεβαιώσεις εγκατεστημένων συστημάτων 

απομακρυσμένης ανάγνωσης του προσφερόμενου λογισμικού 
(NB-IoT), ούτε πληρείται ο όρος της Τεχνικής Έκθεσης 
(εδάφιο Ε3, σελ.8) σύμφωνα με τον οποίο: «Απαιτείται το 
ανωτέρω σύστημα παρακολούθησης να έχει αποδεδειγμένη 
χρήση στην Ελλάδα για τουλάχιστον ένα χρόνο σε εφαρμογές 
μέτρησης παροχής». 
Η παραπάνω παράλειψη θεωρείται λόγος αποκλεισμού 
σύμφωνα με το εδάφιο της Τεχνικής Έκθεσης «Στοιχεία 
τεχνικής προσφοράς που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής 
αποκλεισμού» (παρ.11 σελ.9).  

 Δεν περιέχεται φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών 
προδιαγραφών  για το προσφερόμενο παροχόμετρο 
σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης (σελ. 28) καθώς 
και το υπ’ αριθ. 371/14-1-2020 έγγραφο του Δήμου 
Μονεμβασίας  με θέμα «Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 
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https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=17097&tradingPartnerId=29522&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1427489819&oapc=5&oas=Jy5iObVuFGMDmdCm_cjDew..
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διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας 
παλμικών υδρομετρητών (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 82986)». 

Η παραπάνω παράλειψη θεωρείται λόγος αποκλεισμού 
σύμφωνα με το εδάφιο της Τεχνικής Έκθεσης «Στοιχεία 
τεχνικής προσφοράς που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής 
αποκλεισμού» (παρ.2 σελ.8).  

 Ο προσφέρων υπέβαλε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του Δήμου φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα 
οριζόμενα στην αριθ. 56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 1924/Β): 
Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» και στην 
παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

 Ο προσφέρων προσκόμισε  το προβλεπόμενο από τη μελέτη και 
την εγκεκριμένη διακήρυξη (παρ. 6.4) πλήρες δείγμα.                                 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Η προσφορά είναι πλήρης και περιέχει τα οριζόμενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής 
προσφοράς. 

 Ο προσφέρων υπέβαλε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του Δήμου φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα 
οριζόμενα στην αριθ. 56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 1924/Β): 
Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» και στην 
παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

 Ο προσφέρων προσκόμισε  το προβλεπόμενο από τη μελέτη και 
την εγκεκριμένη διακήρυξη (παρ. 6.4) πλήρες δείγμα.                                 

 
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή αφού διαπίστωσε τα ανωτέρω απορρίπτει από την περαιτέρω 
διαγωνιστική διαδικασία και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, τις προσφορές των 
παρακάτω οικονομικών φορέων: 
 

 CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
   ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ 

 
Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής μόνο των προσφερόντων οικονομικών φορέων που δεν αποκλείονται λόγω 
ελλειπούς προσφοράς ή δείγματος, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) 

2 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αριθ. 633/740947-8/Α΄/14.1.2020  ποσού ευρώ -
3.710,60- 

3 Το προφίλ της επιχείρησης 

4 
Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων των πέντε (5) προηγούμενων του έτους 
διενέργειας του διαγωνισμού ετών, (2019-2018-2017-2016-2015) 

5 Στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω συμβάσεων  

6 
Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για τη διαχείριση 
ποιότητας 
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https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=17097&tradingPartnerId=29522&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1427489819&oapc=5&oas=Jy5iObVuFGMDmdCm_cjDew..


Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατέθεσε ο συμμετέχων είναι πλήρη και 
σύμφωνα με τη διακήρυξη, προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
της τεχνικής προσφοράς, όπως αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες:   
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ               

1 
Το φύλλο συμμόρφωσης που παρατίθεται ως παράρτημα στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV). 

2 Τεχνικά φυλλάδια όλων των προσφερόμενων υλικών και λογισμικών.  

3 

Πιστοποίηση σύμφωνα με την με τα οριζόμενα στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης MID 
2004/22/ΕΚ ή τη νεώτερη 2014/32/EΚ του εργοστασίου κατασκευής του 
προσφερόμενου υδρομετρητή στην οποία είναι ξεκάθαρα τα ακόλουθα στοιχεία : 

 Tο παράρτημα (Β+ΣΤ ή B+Δ ή Η1) 
 Το έτος λήξης της έγκρισης 

4 
Πιστοποιητικό επίσημου φορέα καταλληλότητας για πόσιμο νερό όλων των υλικών που 
θα έρθουν σε επαφή με το νερό, όπως παροχόμετρα, βάνες σύρτου και (KTW,DVGW, ACS, 
WRAS, κλπ). 

5 Πιστοποιητικό ISO 9001 για όλους τους κατασκευαστές του προσφερόμενου εξοπλισμού 

6 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο προμηθευτής αναφέρει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη 
έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των 
προσφερόμενων, αποδειχτεί ότι έχουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία 

7 
Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή περί παροχής δωρεάν εκπαίδευσης στη λειτουργία και 
χρήση των οργάνων στο προσωπικό του Δήμου, διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών 

8 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που προσδιορίζει το χρόνο παράδοσης των ειδών 
πλήρως τοποθετημένων και δοκιμασμένων. 

9 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για τα περί της εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς 
και τις υπηρεσίες που καλύπτει η εγγύηση αυτή (τυχόν επισκευές, ανταπόκριση σε 
περίπτωση βλάβης, τυχόν προσφορά δωρεάν τακτικών συντηρήσεων, εργασίες, 
ανταλλακτικά) 

10 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έχει λάβει γνώση των σημείων εγκατάστασης του 
υπό προμήθεια εξοπλισμού και δεν έχει καμία άλλη οικονομική απαίτηση από την 
Αναθέτουσα Αρχή πέραν της παρούσας Διακήρυξης και Προσφοράς του. Δηλώνει επίσης 
ότι, έχοντας λάβει γνώση των σημείων εγκατάστασης, θα προμηθεύσει και τοποθετήσει 
όλα τα παρελκόμενα που θα χρειαστούν για την σωστή εγκατάσταση των παροχομέτρων 
και των βανών σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους, ήτοι φλαντζοκεφαλές με 
αγκύρωση, φρεάτιο όπου απαιτείται, αγωγούς ύδρευσης, βίδες, περικόχλια, φλάντζες, 
καλώδια, πίνακες, παροχή ρεύματος κτλ., χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας 
Αρχής σε υλικά, μηχανήματα ή προσωπικό 

11 
Βεβαιώσεις εγκαταστημένων, από τον συμμετέχοντα, συστημάτων απομακρυσμένης 
ανάγνωσης ενδείξεων των προσφερόμενων παροχόμετρων. 

 
Ακολούθως η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατέθεσε ο συμμετέχων 
είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη, κάνει δεκτές στο διαγωνισμό την προσφορά 
της επιχείρησης: 
1) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ Α.Ε) – 

Κηφισίας 99, Τ.Κ 151 24 Μαρούσι, 
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και προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, όπως πάρα κάτω 
περιγράφεται: 
 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΡΙΘ. 17605/12.12.2019 (19PROC004352939)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ         

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ Α.Ε)                                                                                                                       

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (65%) 

Τιμή παροχής (Q1-
ελάχιστη παροχή) 

100-110 20 107 20 21,40 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Τιμή παροχής (Q4-
παροχή υπερφόρτισης) 

100-110 20 100 20 20,00 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Μετρολογική κλάση 
(B.C.D) 

100-110 5 100 5 5,00 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Σύστημα ασύρματης 
ανάγνωσης – μεταφοράς  

δεδομένων σε κέντρο 
ελέγχου 

100-110 20 110 20 22,00 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (25%) 

Παρεχόμενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας και 

δωρεάν αποκατάστασης 
βλαβών για δύο (2) 
χρόνια (ελάχιστη) 

100-110 15 110 15 16,50 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Ποιότητα της 
εξυπηρέτησης (service) 

μετά την πώληση 
(εξασφάλιση ύπαρξης 

ανταλλακτικών, 
αποκατάσταση βλάβης 

εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών) 

100-110 10 110 10 11,00 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 ΓΕΝΙΚΑ  (10%)   

Χρόνος παράδοσης 100-110 5 105 5 5,25 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Μεταφορά τεχνογνωσίας 
(έντυπα, εκπαίδευση στη 

λειτουργία και χρήση 
των οργάνων στο 

προσωπικό του Δήμου, 
διάρκειας τουλάχιστον 
δέκα (10) εργάσιμων 

ημερών) 

100-110 5 105 5 5,25 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

  ΣΥΝΟΛΟ 100     106,40   
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        Από την ανάλυση της προσφοράς που υποβλήθηκε προκύπτει ότι αυτή πληροί τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του διαγωνισμού (αριθ. 

155/27.11.2019) και καλύπτει το ζητούμενο είδος «παλμικοί υδρομετρητές». 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εξέθεσε τα εξής: 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Στο άρθρ. 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 

ορίζεται ότι στην Απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες αναστολής 

της σύμβασης, κατά συνέπεια ορίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Π.Δ 39/2017 (ΦΕΚ 64 

Α/04-05-2017 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν για την έγκριση ή μη 

του 1ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας  παλμικών 

υδρομετρητών. Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού μελέτησε το φάκελο της προμήθειας 

(διακήρυξη, προσφορές, πρακτικό .Δ.-Α.), και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του  Ν.4412/2016  

                                          Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

         Επικυρώνει το από 23-01-2020 Πρακτικό του 1ου σταδίου διαγωνισμού της Επιτροπής 

διαγωνισμού το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 

της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών, του Δήμου Μονεμβασίας.  

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                              5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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