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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: 36η
28-09-2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ.36ης/28-09-2016 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Αριθμός Απόφασης : 453/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την διόρθωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 11883/16.9.2016
Διακήρυξης του διεθνή διαγωνισμού με αντικείμενο την «Επισκευή και συντήρηση
των Μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» - Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6
και Μωραΐτη 90, σήμερα την 28η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 14:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 12.323/23-09-2016 που επιδόθηκε
σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν.
3463/06 «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 τέσσερα (4) μέλη και ένα (1)
αναπληρωματικό.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού,
η οποία απούσης της Προέδρου προέδρευσε στη Συνεδρίαση.
2. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ.
Αθηνών.
3. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.
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4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής (προσήλθε
κατά την συζήτηση του 5ου Ε.Η.Δ. θέματος).
5. Γαβράς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος
Β.Τ. Αθηνών, αναπληρώνει τον κ. Βρούστη Αριστείδη, τακτικό μέλος Ε.Ε. του
ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής.
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.
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 36ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. λόγω απουσίας της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, και εισηγούμενη το 1ο θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης, είπε:
Κύριοι,
Το θέμα είναι κατεπείγον να συζητηθεί, καθώς έχει ήδη δημοσιευθεί η διακήρυξη και
πρέπει να επέλθουν διορθώσεις στο κείμενό της, ενώ παράλληλα τα μηχανήματα έργου
του ΧΥΤΑ (προωθητές γαιών) είναι παροπλισμένα, εξαιτίας των εκτεταμένων φθορών, και
καθίσταται επιτακτική η άμεση ανακατασκευή τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
εύρυθμη λειτουργία του χώρου, η οποία όμως έχει καθυστερήσει σημαντικά, μετά την
ματαίωση της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον;
-ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτω υπόψη σας την εισήγηση της
Δ/νσης Δ.Υ.π.Α., η οποία αναφέρει τα εξής:
«Κυρίες, οι
Με την υπ’ αριθ. 437/14.9.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ –
μεταξύ άλλων, καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 22/2016
Μελέτη της Διεύθυνσης ΔΥπΑ για τη συμφωνία – πλαίσιο με αντικείμενο την «Επισκευή και
συντήρηση των Μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ». Η Διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη
προσαρμόστηκαν στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄
147), με τον οποίο επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία σύναψης των δημοσίων
συμβάσεων. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ.
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11883/16.9.2016 Διακήρυξη και καθορίστηκε ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού η 31η
Οκτωβρίου 2016.
Όπως είχαμε αναφέρει κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης ήταν η
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας – τιμής, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από τη διακήρυξη και τη μελέτη.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη είχε καθοριστεί μαθηματικός τύπος και αναλογία στάθμισης
οικονομικής και τεχνικής προσφοράς (50 % - 50%), βάσει παλαιότερων διακηρύξεων του
ΕΔΣΝΑ.
Πλην όμως, από την μελέτη των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και δη του άρθρου 86
παρ. 13 προκύπτει ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι
εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη
βαθμολογία της. Ο τύπος, όμως, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη σύνταξη της
προηγούμενης Διακήρυξης δεν ακολουθεί τη λογική του Νόμου.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την διόρθωση του άρθρου 11 της Διακήρυξης
(σελ. 26) και την επαναδιατύπωση ως εξής:
«…Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
Ανάδοχος της προμήθειας αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με τη μικρότερη τιμή του
λόγου Π, όπου:
Π=Τ/ΣΤΒ,
με Τ= η συγκριτική τιμή προσφοράς του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.
Η συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η τιμή που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την
τιμή προσφοράς (σε ευρώ) και αποδίδεται με τον μαθηματικό τύπο:
Τ= (Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου/Προϋπολογισμός Μελέτης) * 100
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί του Π σε καμία περίπτωση δεν στρογγυλοποιούνται,
ώστε η ανάδειξη του αναδόχου να μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δεκαδικό ψηφίο της
ποσότητας Π.
Προσωρινός Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία έχει υποβληθεί παραδεκτώς. Σχετικώς
συντάσσεται το τρίτο Πρακτικό από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, στο οποίο
κατατάσσονται οι προσφορές κατά σειρά της τιμής του λόγου Π…».
Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ανάγκη διόρθωσης ορισμένων όρων της Διακήρυξης.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 στον σχετικό Πίνακα, η καταληκτική ώρα υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών είναι 23:59 και όχι 22:00 που εκ παραδρομής αναγράφηκε.
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Στο άρθρο 12 και δη στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα δικαιολογητικά 4 και 5 [σελ.
29] αναδιατυπώνονται ως εξής:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από
4

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

5

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, τόσο κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όσο και κατά την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Και το δικαιολογητικό 12 [σελ. 31] αναδιατυπώνεται ως εξής:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας
12

για τον οποίο υποβάλλει την προσφορά και στην οποία δηλώνεται ότι το μέσο
ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του προσφέροντος ήταν κατά την τελευταία
τριετία τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, συνοδευόμενο από καταστάσεις της
Επιθεώρησης Εργασίας ή αντίστοιχου Οργανισμού.

Επιπλέον, θα πρέπει να εγκρίνετε το συνημμένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα
πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.
Τέλος, προκειμένου να έχουν χρόνο οι υποψήφιοι να ενημερωθούν για τις διορθώσεις
αυτές, προτείνεται η μετάθεση του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών κατά
μία εβδομάδα, ήτοι έως τις 7.11.2016 και ώρα 23:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
λάβει χώρα εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, ήτοι στις 11.11.2016 και ώρα 10:00
π.μ.. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να λαμβάνουν
υπ’ όψιν την νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αντιστοίχως θα παραταθεί η
ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση διευκρινήσεων και πραγματοποίηση
επίσκεψης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής υπ’ αριθ. πρωτ. 11883/16.9.2016
Διακήρυξης.
Σχετική ανακοίνωση θα πρέπει να δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης
όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της
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εφημερίδας της κυβερνήσεως (Ν. 2741/99 & περ. Ιθ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 και παρ. 10
του άρθρου 9 του Ν. 3469/06) και στις παρακάτω εφημερίδες (Ν. 3548/07):


Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».



Στην ημερήσια εφημερίδα «ΑΥΓΗ».



Στην ημερήσια εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ».



Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ».



Στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ».

Η απόφαση θα πρέπει να αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ),

στην

ιστοσελίδα

του

ΕΔΣΝΑ:

http://www.edsna.gr., στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του ΕΔΣΝΑ και
στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ):

http://www.eprocurement.gov.gr».
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 Aντιπροέδρου.
3. Την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α.
4. Την υπ’ αριθμ. 437/2016 ΑΕΕ.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11883/16.9.2016 Διακήρυξη.
6. Το σχέδιο Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
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 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας η Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δέχεται να συζητηθεί το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, ως κατεπείγον.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Αντιπροέδρου.
5
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3. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α.
4. Διορθώνει

την

υπ’

αριθ.

πρωτ.

11883/16.9.2016

Διακήρυξη

του

διεθνή

διαγωνισμού με αντικείμενο την «Επισκευή και συντήρηση των Μηχανημάτων του
ΕΔΣΝΑ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό της παρούσης.
5. Παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών
κατά μία εβδομάδα, ήτοι έως τις 7.11.2016 και ώρα 23:59. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα λάβει χώρα εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, ήτοι στις
11.11.2016 και ώρα 10:00 π.μ. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα πρέπει επί
ποινή αποκλεισμού να λαμβάνουν υπ’ όψιν τη νέα ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Αντιστοίχως θα παραταταθεί η ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για
τη χορήγηση διευκρινήσεων και πραγματοποίηση επίσκεψης.
6. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ:
http://www.edsna.gr., στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του
ΕΔΣΝΑ

και

στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ): http://www.eprocurement.gov.g.
7. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Εκδόθηκε η με αριθμ. 453/2016 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Αθήνα, 28-09-2016
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κορωναίου-Καμπά Σοφία

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ

Ιατρού Σταύρος

Δ.Σ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Γαβράς Παναγιώτης
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