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Θέμα 1ο :
«Παροχή διευκρινήσεων επί του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
του έργου: «Ολοκληρωμένη
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου
Σκουφά» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93497) και
εξέταση αιτήματος παράτασης
υποψήφιου Αναδόχου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Από το 9ο πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου
Σκουφά
Στο Πέτα σήμερα την 9η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου

Νικολάου Σκουφά, συνήλθε σε έκτακτη δια

περιφοράς συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. πρωτ. : 4399/09-07-2020 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου αυτής κ. Βαβέτση Ροζίνας, Δημάρχου Νικολάου Σκουφά η οποία δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη αυτής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α' 133), την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), την από 11-3-2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ 55/Α/113-2020) άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη
διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19», την αριθ. πρωτ.
18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Σ, την από 30-3-2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ 75/Α), την αριθ. 40 Α.Π.
20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Σ και την αριθ. 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Σ
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε
σύνολο επτά ( 7 ) μελών παρευρέθηκαν ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΑ
1) Βαβέτση Ροζίνα

AΠΟΝΤΑ
Πρόεδρος

2) Γεωργή Καλλιόπη

Αντιπρόεδρος

3) Κολιούλης Ηλίας

Τακτικό Μέλος

4) Σερβετάς Λάμπρος

»»

5) Τόλης Δημήτριος

»»

6) Βούλγαρης Κοσμάς

»»

1) Παπασιώζος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Μπεκρή Ευφροσύνη υπάλληλος του Δήμου Νικολάου Σκουφά
για την τήρηση πρακτικών.
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Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως παρακάτω το κατεπείγον θέμα της ημερήσιας
διάταξης. Προηγουμένως όμως εξήγησε ότι το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στο ότι λήγει η
καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ των διευκρινήσεων του Δήμου επί των ερωτημάτων
που έχουν υποβληθεί.
Θ έ μ α :

1ο

Για το παραπάνω κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής είπε τα εξής :
Σας ενημερώνουμε ότι με το αρ.πρ. 4373/8-7-2020 σχετικό έγγραφο υποψήφιος ανάδοχος του
διαγωνισμού: «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά»
υπέβαλε εμπρόθεσμο αίτημα παροχής διευκρινήσεων που αναφέρει τα εξής:
«Αξιότιμοι,
Αναφερόμενοι στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης του
θέματος (σημείο α) Γ. στη σελ.20), παρακαλούμε διευκρινίστε εάν είναι αποδεκτό, οι υποψήφιοι
ανάδοχοι κατά τη διάρκεια των ετών 2019, 2018, 2017 να έχουν εκτελέσει επιτυχώς Γ. τουλάχιστον ένα
(1) ολοκληρωμένο επιτυχώς έργο που να περιλαμβάνει εφαρμογή για την παρακολούθηση και τη
διαχείριση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος για τις παροχές του φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού)
για την αποφυγή ρευματοκλοπών. Θεωρούμε ότι ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης απαίτησης σε έργο
αποκλειστικά υλοποιημένο σε Δήμο, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη, περιορίζει τον ανταγωνισμό
χωρίς να εξασφαλίζει περισσότερο την αναθέτουσα αρχή, καθώς σημασία έχει η συνάφεια της εμπειρίας
υλοποίησης και όχι το είδος το φορέα / αποδέκτη του έργου.
Επιπλέον, δεδομένης το πολυπλοκότητας του έργου, το οποίο περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά
συστήματα και προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρτιότητα των προσφορών και να προαχθεί ο
ανταγωνισμός, παρακαλούμε για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών κατά 20 ημέρες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»

Α. Σχετικά με τη ζητούμενη διευκρίνιση θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εκ παραδρομής αναγράφθηκε
στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης (σημείο α) Γ. στη
σελ.20), η απαίτηση για τουλάχιστον ένα (1) ολοκληρωμένο επιτυχώς έργο που να περιλαμβάνει
εφαρμογή για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος, να
αφορά έργο υλοποιημένο σε Δήμο.
Ως εκ τούτου διευκρινίζεται ότι, στον διαγωνισμό γίνονται αποδεκτοί υποψήφιοι ανάδοχοι, οι όποιοι:
κατά τη διάρκεια των ετών 2019, 2018, 2017 έχουν εκτελέσει επιτυχώς Γ. τουλάχιστον ένα (1)
ολοκληρωμένο επιτυχώς έργο που να περιλαμβάνει εφαρμογή για την παρακολούθηση και τη διαχείριση
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των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος για τις παροχές φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) για την
αποφυγή ρευματοκλοπών.

Β. Σχετικά με το αίτημα του υποψήφιου αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας του διαγωνισμού
κατά είκοσι (20) ημέρες επισημαίνουμε ότι η Αναθέτουσα Αρχή αναγνωρίζοντας τη σύνθετη δομή του
έργου, ήδη προέβλεψε οκτώ (8) ημέρες μεγαλύτερη προθεσμία από την προβλεπόμενη από τη
νομοθεσία για ανοικτούς διαγωνισμούς προθεσμία των είκοσι δύο (22) ημερών, καθώς ο διαγωνισμός
δημοσιεύθηκε στις 15/6/2020 και ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η
15/7/2020.
Για τον λόγο αυτό, εισηγούμαστε το αίτημα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών να μη γίνει αποδεκτό.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:
-

το από 7-7-2020 αίτημα παροχής διευκρινίσεων υποψήφιου Αναδόχου του διαγωνισμού (που
έλαβε αρ.πρ. 4373/8-7-2020),

-

την υπ’ αριθμ. 38/12-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

-

το Ν. 4412/2016,

-

την αριθμ.πρ. 3618/15-6-2020 διακήρυξη του έργου και

-

την ανωτέρω εισήγηση
Η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Σχετικά με τη ζητούμενη διευκρίνιση επισημαίνουμε ότι εκ παραδρομής αναγράφθηκε στην
παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης (σημείο α) Γ. στη σελ.20),
η απαίτηση για τουλάχιστον ένα (1) ολοκληρωμένο επιτυχώς έργο που να περιλαμβάνει εφαρμογή για
την παρακολούθηση και τη διαχείριση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος, να αφορά έργο
υλοποιημένο σε Δήμο.
Ως εκ τούτου διευκρινίζεται ότι, στον διαγωνισμό γίνονται αποδεκτοί υποψήφιοι ανάδοχοι, οι όποιοι:
κατά τη διάρκεια των ετών 2019, 2018, 2017 έχουν εκτελέσει επιτυχώς Γ. τουλάχιστον ένα (1)
ολοκληρωμένο επιτυχώς έργο που να περιλαμβάνει εφαρμογή για την παρακολούθηση και τη διαχείριση
των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος για τις παροχές φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) για την
αποφυγή ρευματοκλοπών.
Β. Σχετικά με το αίτημα του υποψήφιου αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας του διαγωνισμού
κατά είκοσι (20) ημέρες επισημαίνουμε ότι η Αναθέτουσα Αρχή αναγνωρίζοντας τη σύνθετη δομή του
έργου, ήδη προέβλεψε οκτώ (8) ημέρες μεγαλύτερη προθεσμία από την προβλεπόμενη από τη
νομοθεσία για ανοικτούς διαγωνισμούς προθεσμία των είκοσι δύο (22) ημερών, καθώς ο διαγωνισμός
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δημοσιεύθηκε στις 15/6/2020 και ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η
15/7/2020.
Ως εκ τούτου, το αίτημα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών δεν
γίνεται αποδεκτό.
O Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Βούλγαρης Κοσμάς δήλωσε παρών
στο ηλεκτρονικό μήνυμα που μας απέστειλε λόγω έλλειψης εικόνας και στοιχείων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 78/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Βαβέτση Ροζίνα
Ακριβές Απόσπασμα
Πέτα, 9 Ιουλίου 2020
Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά
Βαβέτση Ροζίνα

