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Από τα Πρακτικά τη̋ 32η̋/2018 έκτακτη̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 15-6-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 276/2018

ΘΕΜΑ:

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΟΥΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ,
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ:
1.ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ,ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε.
2.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε.
3.ΓΚΙΕΡΓΙΕΛ ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 15 του μηνό̋ Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 24148/15-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευση̋ χρονικών ορίων και προθεσμιών.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο), 3) Αννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον τη̋ συνεδρίαση̋ και του θέματο̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 3ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στα υπ΄αριθμ. 23657 & 23655/12-62018 έγγραφα του τμήματο̋ Μελετών τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποία έχουν ω̋ εξή̋:
Σα̋ διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την Εκχώρηση
δικαιώματο̋ αποκλεισμoύ - απόρριψη̋ προσφορών στου̋ ηλεκτρονικού̋ διαγωνισμού̋ που εκτελούνται από
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τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Δήμου μα̋ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στου̋ αρμόδιου̋ χειριστέ̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋,
υπαλλήλου̋ τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του τμήματο̋ Μελετών και συγκεκριμένα στου̋ μηχανικού̋:
1. Γεωργαρά Νικόλαο, Αγρ. & Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε.
2. Ζωγραφίδη Αγγελική, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
3. Γκιέργκιελ Ελζμπιέτα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
και παρακαλούμε για τη λήψη τη̋ σχετική̋ απόφαση̋ από την Οικονομική Επιτροπή.
Παρακαλώ για τη λήψη σχετική̋ απόφαση̋, από την Οικονομική Επιτροπή, για την Εκχώρηση δικαιώματο̋
αποκλεισμoύ - απόρριψη̋ προσφορών στου̋ ηλεκτρονικού̋ διαγωνισμού̋ που εκτελούνται από τι̋ αρμόδιε̋
υπηρεσίε̋ του Δήμου μα̋ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στου̋ αρμόδιου̋ χειριστέ̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, υπαλλήλου̋
τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του τμήματο̋ Μελετών και συγκεκριμένα στου̋ μηχανικού̋:
1. Γεωργαρά Νικόλαο, Αγρ. & Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε.
2. Ζωγραφίδη Αγγελική, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
3. Γκιέργκιελ Ελζμπιέτα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
Η ανάγκη εκχώρηση̋ του δικαιώματο̋ αυτού καθίσταται επιτακτική, δεδομένου ότι, θα πρέπει να
αποκλείονται υποβληθείσε̋ προσφορέ̋, στα πλαίσια δοκιμών ελέγχου και βελτιστοποίηση̋ από το ίδιο το
ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και προσφορέ̋ με σφάλματα στην υποβολή του̋, σύμφωνα με το άρθρο 3.6 των
διακηρύξεων (Απόσυρση προσφορά̋), στο οποίο αναλυτικά αναφέρεται ότι:
Οι προσφέροντε̋ δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσα̋ προσφορά̋, πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών, με έγγραφο αίτημα του̋ προ̋ την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 8 τη̋ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» του
υποσυστήματο̋. Πιστοποιημένο̋ χρήστη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, μετά από σχετική απόφαση τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη τη̋
σχετική̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ τη̋
προσφορά̋. Κατόπιν, ο οικονομικό̋ φορέα̋ δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του
υποσυστήματο̋ έω̋ την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών.
Δεδομένου ότι η απόφαση που κάθε φορά απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή (απόφαση Οικονομική̋
Επιτροπή̋), για την απόρριψη προσφορά̋, συνιστά καθυστέρηση τη̋ ούτω̋ ή άλλω̋ χρονοβόρα̋
διαδικασία̋ περάτωση̋ των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, αλλά και με γνώμονα ότι η έγκαιρη και μόνον λήψη
τη̋ απόφαση̋ αυτή̋, δεν καθίσταται εφικτή (κατά την περίπτωση όπου σε διαγωνισμό υποβληθεί
εσφαλμένη προσφορά από Οικονομικό Φορέα ή Ένωση Οικονομικών Φορέων σε διάστημα πλησίον τη̋
καταληκτική̋ ημερομηνία̋ υποβολή̋ προσφορών και ζητηθεί η απόρριψή τη̋ από τον διαγωνιζόμενο, ώστε
να δύναται να επανυποβάλλει νέα προσφορά), παρακαλούμε για τη λήψη σχετική̋ απόφαση̋, από την
Οικονομική Επιτροπή, για:
Την Εκχώρηση δικαιώματο̋ αποκλεισμoύ - απόρριψη̋ προσφορών στου̋ ηλεκτρονικού̋ διαγωνισμού̋ που
εκτελούνται από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Δήμου μα̋ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στου̋ αρμόδιου̋ χειριστέ̋ τη̋
Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, υπαλλήλου̋ τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του τμήματο̋ Μελετών και συγκεκριμένα στου̋
μηχανικού̋:
1. Γεωργαρά Νικόλαο, Αγρ. & Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε.
2. Ζωγραφίδη Αγγελική, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
3. Γκιέργκιελ Ελζμπιέτα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη το
προαναφερθέν έγγραφο και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Εκχώρηση δικαιώματο̋ αποκλεισμoύ - απόρριψη̋ προσφορών στου̋ ηλεκτρονικού̋
διαγωνισμού̋ που εκτελούνται από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Δήμου μα̋ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στου̋ αρμόδιου̋
χειριστέ̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, υπαλλήλου̋ τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του τμήματο̋ Μελετών και
συγκεκριμένα στου̋ μηχανικού̋:
1. Γεωργαρά Νικόλαο, Αγρ. & Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε.
2. Ζωγραφίδη Αγγελική, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
3. Γκιέργκιελ Ελζμπιέτα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (276)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 18-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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