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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. 4/07-03-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 42/2014
Θέμα: «Ένσταση κατά του πρακτικού 1 του
διαγωνισμού για την προμήθεια Μικροοργανισμών με σκοπό
τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Θέρμης ».
Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 7 Μαρτίου
2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 773/04-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν
παρόντα 7,δηλαδή
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6 Αντωνιάδου Μαρία
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7 Κεσίδη Αναστασία
.
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ.
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο
πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και

Εγκρίνεται ομόφωνα
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ 2.
«Το Διοικητικόν Συμβούλιον ιδία : ε) Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και
προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.»
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, με την με αριθμό 19/2014 απόφασή του το Διοικητικό
Συμβούλιο της επιχείρησης ενέκρινε την υπ αριθμ 1/2014 μελέτη η οποία αφορά την «Προμήθεια
μικρο-οργανισμών με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Θέρμης»,
δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (46.480,00€) πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α. και πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (5 7 .1 7 0 ,40 € )
συμπ ερ ιλαμβανο μένο υ το υ Φ.Π.Α. 23%. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον Πρόχειρο
Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά μετά από γνωμοδότηση της
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αρμόδιας επιτροπής. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στ o
σχετικό σχέδιο Διακήρυξης και τη δημοσίευση της σχετικής Διακήρυξης της προμήθειας.
Ο Διαγωνισμός έλαβε χώρα την 26 η-02-2014 και σε αυτόν προσήλθαν και κατέθεσαν
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 744/27-02-2014 ένσταση
της εταιρείας «CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ η
οποία κατατέθηκε μετά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των
διαγωνιζόμενων και η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την προθεσμία υποβολής
ενστάσεων (άρθρο 15 παρ. 1β Υ.Α. 11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), που ήταν η 28-2-2014, κατά της
συμμετοχής της επιχείρησης INTERGEO Ε.Π.Ε. και ζητήθηκε η απόρριψή της.
Με την με αριθμό 744/27-02-2014 ένσταση της, η εταιρεία « CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ενίσταται κατά της συμμετοχής της επιχείρησης INTERGEO Ε.Π.Ε. και συγκεκριμένα σχετικά με:
το Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου της επιχείρησης INTERGEO Ε.Π.Ε. όπου να
αποδεικνύεται η δραστηριότητα της. Το πιστοποιητικό θα έπρεπε να αναγράφει εμπορικό ή
εμπορικό- βιομηχανικό. Ομοίως ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη στον αρμόδιο
φορέα βάση του οποίου μπορεί να αναλαμβάνει προμήθειες..
την ασφαλιστική ενημερότητα ότι εκτός της ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να
καταθέσει και ενημερότητα και από εμπορικό ασφαλιστικό φορέα
την υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών
όπου σε αυτή δεν αναφέρεται με σαφήνεια που θα κατασκευάζονται τα προς προμήθεια υλικά.
Μετά την υποβληθείσα ένσταση ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 4/3/2014
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία:
«Σχετικά με το Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου:
Η επιχείρηση INTERGEO Ε.Π.Ε. κατέθεσε Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου και
συγκεκριμένα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (αριθ. Πρωτ. 244529/20-2-2014)
ισχύος μέχρι 31/12/2014 Τμήμα : Εμπορικό.
Σχετικά με την ασφαλιστική ενημερότητα:
Επίσης η επιχείρηση INTERGEO Ε.Π.Ε.
κατέθεσε ασφαλιστική ενημερότητα της
εταιρίας από το ΙΚΑ και του ΤΣΜΕΔΕ των υπαλλήλων της. Όσον αφορά την ασφαλιστική
ενημερότητα του ασφαλιστικού φορέα (ΟΑΕΕ) δεν ζητήθηκε από τη Διακήρυξη πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας για τους εργοδότες ή τους διοικούντες της εταιρείας που συμμετέχει
στο διαγωνισμό. Σύμφωνα με τη συμπληρωματική Απόφαση της επιτροπής Αναστολών του
Συμβουλίου της Επικράτειας και συγκεκριμένα η αριθ.794/2003 κρίθηκε ότι δεν αποτελεί νόμιμη
αιτιολογία για τον αποκλεισμό εταιρείας που συμμετείχε σε διαγωνισμό του δημοσίου, η μη
προσκόμιση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών και διοικούντων αυτής.
Επιπλέον, με την αριθμ.74/2003 πράξη του ΙV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε
ότι για την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνισμό του
δημοσίου, αρκεί η εταιρεία μαζί με την προσφορά της να έχει προσκομίσει πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας του νομικού της προσώπου για το προσωπικό που η ίδια απασχολεί,
διότι ούτε από το νόμο, αλλά ούτε και από την διακήρυξη του διαγωνισμού απαιτείται η προσκόμιση
δικαιολογητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών της διοίκησης της. Αντίστοιχες αποφάσεις:
Απόφαση 752/2007 & 71/2011 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.
Σχετικά με την υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής
των υλικών:
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Όσον αφορά στην υπεύθυνη δήλωση που αφορά στη χώρα προέλευσης και κατασκευής των
υλικών η επιτροπή κατά το στάδιο αυτό ελέγχει μόνο την ύπαρξη των σχετικών
δικαιολογητικών συμμετοχής και δεν έχει υπεισέλθει στην αξιολόγηση των αναφερόμενων τα
οποία θα εξεταστούν κατά την ουσία στο στάδιο των τεχνικών προσφορών.
Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή θεωρεί μη αποδεκτή την ένσταση της διαγωνιζόμενης
επιχείρησης «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ» και ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την απόρριψή της».
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθμό 1 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, έκρινε ως αποδεκτές τις προσφορές των:
1) INTERGEO Ε.Π.Ε. με αριθμό φακέλου 1 , 2) ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ με αριθμό φακέλου 2
Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, πρότεινε την αποδοχή της από 4/3/2014
γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, την απόρριψη της με αριθμό 744/27-022014 ένστασης της εταιρείας «CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ, την έγκριση του με αριθμό 1 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
και τη συνέχιση του Διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο.
Ύστερα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, τις
διατάξεις της ΥΑ. 11389/93 "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ), την με αριθμό 541/11-02-2014 διακήρυξη, την με αριθμό 744/27-022014 ένσταση της εταιρείας «CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ, την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού καθώς και την εισήγηση του
Προέδρου
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1. Αποδέχεται την από 4/3/2014 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού και

2.

απορρίπτει την με αριθμό 744/27-02-2014 (ένσταση της εταιρείας « CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο σώμα της από 4/3/2014 γνωμοδότησης.
Εγκρίνει το με αριθμό 1 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την συνέχιση
της διαδικασίας για την «Προμήθεια μικρο-οργανισμών με σκοπό την βελτιστοποίηση της
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Θέρμης».

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 42/07-03-2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
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