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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου
Tηλ.:213-214 8314, Fax: 210- 6777238
E-mail: stathopoulou@edsna.gr

Συνεδρίαση: 22η
15-06-2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.22ης/15-06-2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης της
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Αριθμός Απόφασης : 280/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την «Συντήρηση εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού».
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6
και Μωραΐτη 90, σήμερα την 15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Tετάρτη και
ώρα 15:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. 7625/15-06-2016, που επιδόθηκε
σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν.
3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,
σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα τα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού, η
οποία απούσης της Προέδρου προέδρευσε στη Συνεδρίαση.
2. Βρούστης Αριστείδης, τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών
3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Φυλής.
4. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.
5. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.

Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής
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2.

Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ, ο νομικός Συνεργάτης
του ΕΔΣΝΑ και o Εισηγητής του θέματος.
Η κα Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 22ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και
εισηγούμενη το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε:
Το θέμα είναι κατεπείγον να συζητηθεί διότι η αποσφράγιση των προσφορών των
διαγωνιζομένων είναι στις 17.6.2016 και πρέπει να απαντηθούν άμεσα τα αιτήματα.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον;
-ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κύριοι, σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτω υπόψη την εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει επί λέξει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Με την υπ’ αριθ. 197/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ
αποφασίστηκε η διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Συντήρηση
εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού”. Σύμφωνα με την υπ’
αριθ. πρωτ. 4672/25.4.2016 Διακήρυξη, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών ορίστηκε η Παρασκευή 17.6.2016 και ώρα 15:00 μ.μ.
Με από 8.6.2016 αίτημα ενδιαφερόμενη εταιρεία ζήτησε την παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών κατά τουλάχιστον
πενήντα (50) ημέρες, προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξει την τεχνική της
προσφορά. Άλλο αίτημα παράτασης ή παροχής διευκρινήσεων δεν έχει υποβληθεί από
κανέναν ενδιαφερόμενο.
Με δεδομένο ότι: α) Η εν ισχύ σύμβαση λήγει στις 19.9.2016 και συνεπώς τυχόν
αποδοχή του αιτήματος παράτασης θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας στην παύση
συντήρησης του ΣΜΑ για ένα χρονικό διάστημα, αφού για την σύναψη της σύμβασης
απαιτούνται περί τους 2 - 3 μήνες (σύνταξη Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής –
Τεχνικής Προσφοράς, έγκρισή του, αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, σύνταξη
πρακτικού, έγκρισή του, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύνταξη
πρακτικού, έγκριση, αποστολή σχεδίου σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσκληση για
την υπογραφή σύμβασης μετά τον θετικό έλεγχο), χωρίς να προσμετρώνται τυχόν
καθυστερήσεις από άσκηση προσφυγών. Άρα συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος
για την προώθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς καθυστερήσεις, αφού η
ενδεχόμενη παύση λειτουργίας του ΣΜΑ Σχιστού θα δημιουργήσει μείζονα ζητήματα στην
αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων. β) Οι προθεσμίες που τηρήθηκαν για τη
δημοσίευση της προκήρυξης και των τευχών της σύμβασης, που έλαβε χώρα με
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ηλεκτρονικά μέσα, είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ελάχιστη προθεσμία (52
ημέρες αντί των 40 ημερών) και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα μη τήρησης προθεσμιών. γ)
Δόθηκε η δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης στον χώρο στους ενδιαφερομένους και δεν
υποβλήθηκε κάποιο αίτημα για παροχή διευκρινήσεων, που η τυχόν απάντηση επ’ αυτού
να δικαιολογεί την παράταση.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την απόρριψη του αιτήματος για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών αναφορικά με τον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για την “Συντήρηση εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού”».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας λάβει υπ’ όψιν:
1. Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
2. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Την υπ’ αρ. 197/2016 ΑΕΕ.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4672/25.4.2016 Διακήρυξη.
6. Το από 8.6.2016 αίτημα παράτασης της εταιρείας
7.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87).

8.

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄
114).

9.

Τις διατάξεις του

Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(Α' 85).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64).Τις διατάξεις
του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 120).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (Α΄ 11)
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12. Τις διατάξεις της με αριθμό Π1/2390/2013 υπουργικής απόφασης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄ 2677).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
3. Αποδέχεται την εισήγηση της Διεύθυνσης Oικονομικών Υπηρεσιών.
4. Απορρίπτει το από 8.6.2016 αίτημα της εταιρείας

για την παράταση της

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών αναφορικά με τον
διεθνή

ηλεκτρονικό

διαγωνισμό

για

την

“Συντήρηση

εξειδικευμένου

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού”», για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.
5. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Εκδόθηκε η με αριθμ. 280/2016 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 15-06-2016
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βρούστης Αριστείδης

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ

Παππούς Χρήστος

Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ιατρού Σταύρος
Μπουραϊμης Δημήτρης
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