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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδριάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής Ανδραβίδας Κυλλήνης
Αριθμός Απόφασης: 34/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί ακύρωσης της
ηλεκτρονικής διαδικασίας -μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου της Τεχνικής Επιστημονικής Υπηρεσίας με
τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για το υποέργο: «κατασκευή εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Βάρδας». με συστημικό αριθμό «104836», συνέχιση
του διαγωνισμού με νέο συστημικό αριθμό 104836.1 και παράταση καταληκτικής
ημερομηνίας προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισή τους».
Στα Λεχαινά σήμερα την 28 η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12:00-13:00 το μεσημέρι συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς
συνεδρίαση, λόγω λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID -19 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (εγκύκλιος
αριθ.163/33282/29.05.2020 του ΥΠΕΣ& αριθ.πρωτ: 60249/22-09-2020 έγγραφο του
ΥΠΕΣ) ύστερα από την αριθ. 699/22.1.2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που
δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, κ.λ.π, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
77 του Ν. 4555/2018 & του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών, βρέθηκαν παρόντα
επτά και συγκεκριμένα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λέντζας Ιωάννης, Πρόεδρος
0
2) Γιαννίτση Αλεξάνδρα, τακτικό μέλος
3) Χαντζής Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
4) Χατζής Παναγιώτης, τακτικό μέλος
5) Βαγγελάκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος
6) Τσιρίκος Βασίλειος, τακτικό μέλος
7) Μίγκος Ανδρέας, τακτικό μέλος
Οι αντίστοιχοι με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων & Πρόεδροι των Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκαν στην
παρούσα συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Καραμπέλη Σοφία.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα: « Περί ακύρωσης της ηλεκτρονικής
διαδικασίας -μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
για την επιλογή αναδόχου της Τεχνικής Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο:
«Τεχνικός σύμβουλος για το υποέργο: «κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων (ΕΕΛ) Βάρδας». με συστημικό αριθμό «104836», συνέχιση του
διαγωνισμού με νέο συστημικό αριθμό 104836.1 και παράταση καταληκτικής
ημερομηνίας προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισή τους.» είπε τα εξής :
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Κατόπιν της αριθ. 324/2020 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ: 16333/31-12-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ:
20PROC007973120
2020-12-31 για την διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) για την Τεχνική Επιστημονική Υπηρεσία με τίτλο:
«Τεχνικός σύμβουλος για το υποέργο: «κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων (ΕΕΛ) Βάρδας», συνολικού πρ/σμού 200.228,00€ (χωρίς Φ.Π.Α ) με
υπάρχουσα πίστωση ύψους 200.228,00 €
προερχόμενη από πιστώσεις του
Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστη σχέσης ποιότητας τιμής και για το οποίο έχει συνταχθεί η
αριθ.52/2020 μελέτη, από το Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου μας.
Ο εν λόγω ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) έλαβε συστημικό αριθμό
ΕΣΗΔΗΣ «104836». Σύμφωνα με το άρθρο 14 της εν λόγω διακήρυξης είχε
οριστεί:
ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η
18/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.. και
ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
24/02/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

των προσφορών η

Επειδή διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης - υποβολής
οικονομικής
προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 104836 στο
ΕΣΗΔΗΣ και μετά από επικοινωνία του χειριστή του Δήμου μας με την ΕΑΔΗΣΥ
για την επίλυση του προβλήματος σχετικά με την αδυναμία υποβολής προσφοράς
διαπιστώθηκε ότι, για τεχνικούς λόγους ήτοι: μη ορθή συμπλήρωση πεδίων κατά
την ανάρτηση – δημοσιοποίηση του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 104836 στο
ΕΣΗΔΗΣ, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση - υποβολή Οικονομικών Προσφορών από
τους οικονομικούς φορείς στον εν λόγο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και επίσης ότι δεν
είναι τεχνικά δυνατή η διόρθωση του . Προς τούτο υποδείχθηκε η ακύρωση της
ηλεκτρονικής διαδικασίας με συστημικό αριθμό «104836» η συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας για το εν λόγω έργο
για το οποίο έχει εκδοθεί
Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007973120 2020-12-31, με νέο συστημικό αριθμό
«104836.1» στο ΕΣΗΔΗΣ
και νέας καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:
Στο άρθρο 14 της με αριθ. πρωτ: 16333/31-12-2020 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ:
18PROC003675645 2018-09-12 όπου προβλέπεται : «Αν, για λόγους ανωτέρας βίας
ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή
αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον
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εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές,
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
των δύο προηγούμενων εδαφίων.»
Τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται :
«5.Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί Έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες
αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες.»
Δεδομένου ότι δεν έχει κατατεθεί καμία οικονομική προσφορά
Κατόπιν των ανωτέρω επιβάλλεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής
διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για
την επιλογή αναδόχου της Τεχνικής Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός
σύμβουλος για το υποέργο: «κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)
Βάρδας». » με συστημικό αριθμό 104836, συνέχιση του διαγωνισμού με νέο
συστημικό αριθμό 104836.1 και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών
και ηλεκτρονικής αποσφράγισή τους ως κατωτέρω ήτοι:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΣΕ

18 – 02 - 2021 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00π.μ.
23 - 02 - 2021 ημέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 π.μ.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24- 02- 2021 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11:00 το μεσημέρι
01- 03-2021 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 το μεσημέρι
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. πρωτ:
16333/31-12-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007973120 2020-12-31 για την
διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) για την Τεχνική
Επιστημονική Υπηρεσία με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για το υποέργο: «κατασκευή
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Βάρδας» με αρχικό συστημικό αριθμό
104836 και νέο συστημικό αριθμό «104836.1 »
Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί
στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη
νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 72 παρ.1θ του Ν.3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ
134/09.08.2019 τεύχος Α’) & από την περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.
4674/20, την εισήγηση του προέδρου την αριθ. 324/2020 προηγούμενη απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, το φάκελλο του υπόψη έργου και την ηλεκτρονική
ψηφοφορία,
Αποφασίζει ομόφωνα

1) Την ακύρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας -μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου της Τεχνικής
Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για το υποέργο:
«κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Βάρδας»,
συνολικού πρ/σμού 200.228,00€ (χωρίς Φ.Π.Α ) με υπάρχουσα πίστωση
ύψους 200.228,00 € προερχόμενη από πιστώσεις του Προγράμματος
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει βέλτιστη σχέσης ποιότητας τιμής και για το οποίο έχει
συνταχθεί η αριθ.52/2020 μελέτη, από το Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης
Έργων του Δήμου μας., με συστημικό αριθμό «104836»
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2) Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου της Τεχνικής
Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για το υποέργο:
«κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Βάρδας»,
συνολικού πρ/σμού 200.228,00€ (χωρίς Φ.Π.Α ) για το οποίο έχει εκδοθεί η
με αριθ. πρωτ: 16333/31-12-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007973120
2020-12-31 με νέο συστημικό αριθμό «104836.1»
με παράταση
καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισή
τους.
3) Εγκρίνει
την
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών για την με αριθ. πρωτ: 16333/31-12-2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ:
20PROC007973120 2020-12-31 ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Τεχνικής Επιστημονικής
Υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για το υποέργο: «κατασκευή
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Βάρδας», συνολικού πρ/σμού
200.228,00€ (χωρίς Φ.Π.Α ) ως κατωτέρω :

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΣΕ

18 – 02 - 2021 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00π.μ.
23 - 02 - 2021 ημέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24- 02- 2021 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11:00 το μεσημέρι
01- 03-2021 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 το μεσημέρι

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. πρωτ:
16333/31-12-2020 Διακήρυξη με
ΑΔΑΜ: 20PROC007973120
2020-12-31
Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου της Τεχνικής Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για
το υποέργο: «κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Βάρδας»,
συνολικού πρ/σμού 200.228,00€ (χωρίς Φ.Π.Α ) με αρχικό συστημικό αριθμό
104836 και νέο συστημικό αριθμό «104836.1 ».
Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταμείο Συνοχής

νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να ανακοινωθεί από τον
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό
πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

34/2021 και αφού αναγνώστηκε το

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)Γιαννίτση Αλεξάνδρα ,τακτικό μέλος
2) Χαντζής Κωνσταντίνος, τακτικό
μέλος
3) Χατζής Παναγιώτης, τακτικό μέλος
4) Βαγγελάκος Παναγιώτης, τακτικό
μέλος
5)Μίγκος Ανδρέας , τακτικό μέλος
6) Τσιρίκος Βασίλειος, τακτικό μέλος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Λεχαινά 03-02-2021
Ο Δήμαρχος Μ.Ε.Δ.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γενικός Γραμματέας
Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης
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