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Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..254/2019..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..22ης/12-7-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η Ιουλίου 2019.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..09:00.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
24521/28-6-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε
αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ και ορισµού δικηγόρου προς τούτο».
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή των
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
κου. Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.».
ΘΕΜΑ 2ο: «Β’ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού, ανοικτού διαγωνισµού
για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου
∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού
προϋπολογισµού 406.000,00€..».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο. 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31518600-6 Α∆ΑΜ: 19REQ004549851
και 2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη του
ανοικτού διαγωνισµού ως άγονου για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών
κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο:
« Τροποποίηση-Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης ».».
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ.
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
 ΘΕΜΑ 9ο: «α) Έγκριση του 2ου πρακτικού για την εξέταση εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής στον ανοικτό διεθνή δηµόσιο ηλεκτρονικό
διαγωνισµό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ) β) Τεχνική
αξιολόγηση - βαθµολόγηση».
ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισµός ορίου οικονοµικής προσφοράς χαµηλότερο από το
οποίο κάθε οικονοµική προσφορά του διαγωνισµού του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ»,
προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), κρίνεται ως ασυνήθιστα
χαµηλή».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ηλεκτρολογικών Ειδών»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Μαγκαβέτσου Σοφία περί καταβολής αποζηµίωσης
λόγω πτώσης δέντρου.».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για τη «Συντήρηση
Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος»».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και
Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου.».
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη- Aστική Κερδοσκοπική εταιρία
Πολιστικού & Κοινωφελούς Έργου Αιγέας για την δωρεά µουσικών οργάνων
και εξαρτηµάτων τους».
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ.
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του
∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµους ιδιώτες για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
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ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 25ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.».
ΘΕΜΑ 26ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ
ΠΡΟ∆ΗΛΟΥ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
&
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (αρ. 6 §4 ν. 2664/98) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ &
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος θεόδωρος.
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Τσούκας Παναγιώτης
Καλαφατέλης Ιωάννης
Κριεµάδης Στέφανος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Τα αριθ. 13 και 15 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν.
Αριθµός Απόφασης: ..254/2019..
 ΘΕΜΑ 9ο: «α) Έγκριση του 2ου πρακτικού για την εξέταση εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής στον ανοικτό διεθνή δηµόσιο ηλεκτρονικό
διαγωνισµό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ) β) Τεχνική
αξιολόγηση - βαθµολόγηση».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Λαµβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'»
3. Την υπ’ αριθµ. 3616/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου σύµφωνα µε
την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη και διατέθηκε η σχετική
πίστωση ύψους 2.000,00€ για την εκτέλεση της εν θέµατι υπηρεσίας
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εγγεγραµµένη καταρχήν στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους
2018, µε Κ.Α. 30.6279.0004
4. Την υπ’ αριθµ. 496/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
∆ιονύσου µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και
καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
5. Το από 17/04/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
6. Την 222/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου
7. Την από 25/6/2019 επιστολή επιβεβαίωσης της εταιρείας
INTERAMERICAN σχετικά µε το θέµα
8. Το από 2/7/2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού το οποίο
αναφέρει επί λέξει:
2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ
▪
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
▪
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»
α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 68936
Οι παρακάτω υπογράφοντες:
Άννα Αγγελίνα - Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως
Πρόεδρος
Αγγελική Κουρουπάκη – Αγρονόµος και
Υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως µέλος

Τοπογράφος

Μηχανικός,

Απόστολος Παπαδόπουλος - Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος του
∆ήµου ∆ιονύσου, ως µέλος
που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του
ανωτέρω ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού παροχής υπηρεσιών - προµηθειών
προϋπολογισµού 8.025.208,46€ (πλέον Φ.Π.Α.) που συγκροτήθηκε µε την
υπ' αριθµ. 496/2018 (Α∆Α: Ψ4Ε6Ω93-ΨΘΠ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου
συνήλθαµε στις 2-7-2019 και ώρα 10:00 π.µ. σε δηµόσια συνεδρίαση
προκειµένου να εξετάσουµε την από 25-6-2019 κατατεθείσα ηλεκτρονική
επιστολή επιβεβαίωσης της εταιρείας INTERAMERICAN συνοδευόµενη από
την επανέκδοση της 31764060 εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον
ανωτέρω διαγωνισµό ποσού 80.253,00€. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα κατόπιν
της 222/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, η
οποία κοινοποιήθηκε στην Ένωση Οικονοµικών Φορέων “ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ” µέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ από τον αρµόδιο χειριστή της αναθέτουσας αρχής.
Από την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία επισυνάπτονται και
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, αλλά και την
αντιπαραβολή τους µε την διακήρυξη του διαγωνισµού καθώς και τα σχετικά
άρθρα του Ν.4416/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η επιτροπή
διαπίστωσε τα παρακάτω:
1) ∆εν µπορεί να τεθεί θέµα αναζήτησης διευκρινίσεων όσον αφορά τα
περιεχόµενα των εγγυητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό. Όπως έχει ήδη
καταγραφεί και στο 1ο Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού στις εγγυήσεις συµµετοχής
θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα κατ’ ελάχιστον στοιχεία σε αυτές όπως αυτά
αναφέρονται στο 2.4.3.1 παρ.1 “Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το
άρθρο 72 του Ν.4412/2016” άρθρο της ∆ιακήρυξης. ∆εν είναι αποδεκτή η
οποιαδήποτε αλλαγή, συµπλήρωση ή ορθή επανάληψη στο σώµα των
εγγυητικών επιστολών. Επίσης δεν µπορούν να εννοούνται φράσεις αλλά
ούτε και να διορθώνονται λάθη εκ παραδροµής ή µη, µετά την ολοκλήρωση
της υποβολής της προσφοράς των οικονοµικών φορέων.
Σύµφωνα µε την από Φεβρουαρίου 2018 έγγραφη οδηγία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής:
“...Τα εν λόγω αιτήµατα (εν. διευκρινίσεων) µπορούν να αφορούν µόνο την
παροχή διευκρινίσεων ήσσονος σηµασίας αναφορικά µε πληροφορίες που
έχουν ήδη υποβληθεί από τον προσφέροντα, όπως για παράδειγµα:
α. ασυνεπείς ή αντιφατικές πληροφορίες εντός της προσφοράς
β. ασαφής περιγραφή προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας
γ. σφάλµατα ή παραλείψεις ήσσονος σηµασίας
δ. πτυχές της προσφοράς που δεν συµµορφώνονται µε τις µη βασικές
απαιτήσεις ή/και τις τυπικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα τεύχη
δηµοπράτησης
Συνιστάται οι αναθέτουσες αρχές να ζητούν πάντα από τον προσφέροντα να
αποσαφηνίζει ή να ολοκληρώνει υποβληθέντα έγγραφα, σε περίπτωση που
το κείµενο της προσφοράς είναι υπερβολικά ασαφές και όταν η εν λόγω
ασάφεια φαίνεται από ορισµένες περιστάσεις που γνωρίζει η αναθέτουσα
αρχή ότι µπορεί να αιτιολογηθεί ή να εξαλειφθεί εύκολα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή δεν θα πρέπει να αποκλείει τον
προσφέροντα χωρίς να του ζητά προηγουµένως να παράσχει διευκρινίσεις ή
να υποβάλει πρόσθετα έγγραφα.
Σύµφωνα µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης, δεν επιτρέπεται η επιδίωξη ή η
αποδοχή πραγµατοποίησης ουσιαστικών τροποποιήσεων σε προσφορά
ύστερα από αίτηµα παροχής διευκρινίσεων. Επίσης, ένα αίτηµα παροχής
διευκρινίσεων δεν συνεπάγεται τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων.
Επιπλέον, τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων πρέπει να αποστέλλονται
πάντα γραπτώς, κατά προτίµηση από τον πρόεδρο της επιτροπής
αξιολόγησης (και όχι από µεµονωµένους αξιολογητές). Η αλληλογραφία
σχετικά µε την παροχή διευκρινίσεων πρέπει να περιγράφεται συνοπτικά µε
επαρκείς λεπτοµέρειες στην έκθεση αξιολόγησης, στην οποία πρέπει να
αναφέρεται αν οι αξιολογητές θεωρούν τις ληφθείσες απαντήσεις
ικανοποιητικές. Σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιητικές, στην έκθεση
πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για αυτό.
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Κατά την αξιολόγηση, δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε
διευκρίνιση που παρέχεται από προσφέροντα σχετικά µε την προσφορά του,
όταν αυτή δεν υποβάλλεται ως απάντηση σε σχετικό αίτηµα της επιτροπής
αξιολόγησης.
Οι διευκρινίσεις δεν µπορούν να µεταβάλλουν προσφορές που έχουν ήδη
υποβληθεί
Οι διευκρινίσεις δεν πρέπει να οδηγούν στη µεταβολή των προσφορών που
έχουν ήδη υποβληθεί, όσον αφορά ουσιώδεις πληροφορίες, µεταξύ άλλων σε
θέµατα τιµών, ποιότητας και εξυπηρέτησης.
Συνεπώς, ένα αίτηµα παροχής διευκρινίσεων δεν µπορεί να οδηγεί, για
παράδειγµα, στα ακόλουθα:
α. στη συµµόρφωση µιας µη συµµορφούµενης προσφοράς µε τις
βασικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί,
β. στη µετατροπή της τιµής της προσφοράς (εκτός εάν πρόκειται για τη
διόρθωση αριθµητικών σφαλµάτων που εντοπίζονται στη διάρκεια της
αξιολόγησης της προσφοράς, ανάλογα µε την περίπτωση).
2) Ακόµη και µετά την εκ νέου υποβολή του σώµατος της ελεγχόµενης
εγγυητικής επιστολής, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να παραµένει η
απαίτηση του φορέα έκδοσής της ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού
της εγγύησης υπέρ του ∆ήµου και συγκεκριµένα ο εκδότης εξακολουθεί να
µην αρκείται στην απλή έγγραφη ειδοποίηση προκειµένου να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης, αλλά ζητά η έγγραφη ειδοποίηση να επιδοθεί στα γραφεία
του.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Η ένωση εταιρειών ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α
συστήµατος 125272 εξακολουθεί να µην ανταποκρίνεται στους όρους
της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ
τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του
διαγωνισµού, ήτοι την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής
προσφοράς και την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς.
Συνεπώς η Ε.∆. εξακολουθεί να εισηγείται µε το παρόν 2ο Πρακτικό της που
συµπληρώνει το από 17-4-2019, 1ο Πρακτικό της στην Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου ∆ιονύσου την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε τίτλο:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» στο
παρόν στάδιο και την κήρυξή του ως άγονου, διότι κανένας συµµετέχων δεν
ανταποκρίθηκε πλήρως στους όρους της 44480/20-12-18 διακήρυξης και
καµία προσφορά δεν είναι αποδεκτή προκειµένου να συνεχιστεί η αξιολόγηση
και βαθµολόγησή της αλλά ούτε και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών
εν συνεχεία.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.
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<><><><><><><><><><><><><>
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων της Ε.∆.
η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εξακολουθεί να εισηγείται µε την
παρούσα
στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου
την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» στο παρόν στάδιο
και την κήρυξή του ως άγονου, διότι κανένας συµµετέχων δεν ανταποκρίθηκε
πλήρως στους όρους της 44480/20-12-18 διακήρυξης (µε Α∆ΑΜ:
18PROC004249785 2018-12-21) και καµία προσφορά δεν είναι αποδεκτή
προκειµένου να συνεχιστεί η αξιολόγηση και βαθµολόγησή της αλλά ούτε και
το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών εν συνεχεία.
Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της
διακήρυξης και του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι δέκα (10) ηµέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα εάν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα.

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)»
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'»
 Την υπ’ αριθ. 3616/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου.
 Την υπ’ αριθµ. 496/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
 Το από 17/04/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
 Την 222/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου
 Την από 25/6/2019 επιστολή επιβεβαίωσης της εταιρείας
INTERAMERICAN σχετικά µε το θέµα
 Το από 2/7/2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΗ
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Ο ∆Σ κ. Κριεµάδης δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε
στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά.
Απορρίπτει τα πρακτικά της Ε∆ µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
–
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» και
διατάσει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
5. Καλαφατέλης Ιωάννης.
6. Κριεµάδης Στέφανος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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