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                                 Κ ρ α ν ί δ ι ,  1 0 - 1 2 - 2 0 1 3   

 Α.Π.: 2482 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  ( 1ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ) 

∆ιεξαγωγής Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 

µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα προσφοράς µε ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, 

για την ανάδειξη µειοδότη για την εκτέλεση της εργασίας 

«Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της 

∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ». 

Στο Κρανίδι  σήµερα στις 10/12/2013 ηµέρα  Τρίτη  οι υπογράφοντες 

1) Μερεµέτη Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

2) Τσιφτσιάν Ευθυµία, ∆ιοικητικός Υπάλληλος της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

3) Ελευθερίου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος της ∆ήµου ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της παραπάνω δηµοπρασίας σύµφωνα 

µε την αριθµό 151/2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ, συνήλθαµε  στα  γραφεία της 

∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για τη διενέργεια της δηµοπρασίας σύµφωνα µε την οικεία ∆ιακήρυξη, τις διατάξεις 

του Π.∆. 28/80, όπως τροποποιήθηκαν - συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα. 

αφού λάβαµε υπόψη µας 

τη διακήρυξη της δηµοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 151/2013 

απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 

ΑΡΓΟΛΙ∆Α. 

Κηρύξαµε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαµε τους φακέλους 

προσφοράς (φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής & φάκελοι οικονοµικών προσφορών) που 

κατατέθηκαν ενώπιων µας και έλαβαν τον αύξοντα αριθµό, που φαίνεται πριν από το όνοµά 

τους, και ο οποίος γράφτηκε και στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς τους. 

Αφού ελέγξαµε την νοµιµοποίηση των προσώπων που κατέθεσαν την προσφορά, στη συνέχεια 

κηρύχθηκε, η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80.  

Οι φάκελοι που παρελήφθησαν είναι οι κάτωθι: 

1) 1ος προσήλθε ο ΣΑΒΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, µε Α.∆.Τ. ΑΕ090126, που νόµιµα 

εκπροσωπεί την KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

- Φάκελο καλώς σφραγισµένο αναγράφοντας τη λέξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

- Φάκελο καλώς σφραγισµένο αναγράφοντας τη λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στη συνέχεια και σε δηµόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής, καταγράφηκαν στον «Πίνακα Καταχώρησης ∆ικαιολογητικών», 

που συνοδεύει το Παρόν Πρακτικό, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται σε κάθε 

φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητά τους) και 

µονογράφησαν τα έγγραφα αυτά. 

Κατόπιν, σε κλειστή/ µυστική συνεδρίαση, ελέγξαµε ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και 

ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα 

συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε τα άρθρα 11,13 της ∆ιακήρυξης) και την 

εκπλήρωση των όρων του µε το άρθρα 6,7 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το 

περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα επίσης µε τα άρθρα 6 και 7 της ∆ιακήρυξης. 
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Από τον 1ο διαγωνιζόµενο έλειπε έγγραφο που αποδείκνυε ότι η εταιρεία KAFSIS 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δε βρίσκεται υπό διαδικασία παύσης. Ενώ, µας είχε 

υποβάλει πιστοποιητικό 130396/06-11-2013 από το εµπορικό και βιοµηχανικό επιµελητήριο 

Αθηνών ότι: «δεν έχει περιέλθει απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή 

υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση ή περί τέλεσης υπό διαδικασίας αναδιοργάνωσης ή σε άλλη 

συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε αίτηση προς το αρµόδιο δικαστήριο για να 

κηρυχθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.» 

Επειδή, η Επιτροπή δεν µπόρεσε να εξάγει κάποιο συµπέρασµα από το παραπάνω έγγραφο 

αποφάσισε οµόφωνα για τη ζήτηση συµπληρωτικά του αποδεικτικού ότι η  KAFSIS 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δε βρίσκεται υπό διαδικασία παύσης, προκειµένου να 

αποφανθεί για το έγκυρο των δικαιολογητικών της KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε.  

Στη συνέχεια, σε δηµόσια συνεδρίαση αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, 

µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ανακοινώθηκαν τα 

επί µέρους στοιχεία τους (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) για κάθε διαγωνιζόµενο και 

καταχωρήθηκαν στην συνηµµένη «Κατάσταση Αποσφράγισης Οικονοµικών Προσφορών». 

Οι οικονοµικές προσφορές κατατάχθηκαν κατά σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την 

µικρότερη προσφορά) και έχουν ως ακολούθως. 

 

Σειρά 

µειοδοσίας 
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

Προσφορά 

 

1 KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 5% 

 

Τέλος ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών  στην 

Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων. 

Η KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δηλώνει ότι η οικονοµική της προσφορά είναι 

για τη διαχείριση 369tn λυµατολάσπης. Στο τιµολόγιο προσφοράς για τη δαπάνη του άρθρου 

του τιµολογίου, όπου µονάδα µέτρησης είναι ο µήνας, προσφέρει κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα 

ποσό 9.348,00€ (σχεδόν διπλάσιο, του προϋπολογιζόµενου, που ήταν 4.920,00€) για χρονικό 

διάστηµα έξι (6) µηνών. 

Όµως, στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται ότι: 

Χρόνος εκτέλεσης δώδεκα µηνών στον τίτλο της εργασίας και τον τίτλο της διακήρυξης και 

στην παράγραφο 4.02 της συγγραφής υποχρεώσεων.  

«για την πληρωµή του, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει µηνιαίως τιµολόγια, µε αξία το 

ένα δωδέκατο της προσφοράς του κατά το διαγωνισµό» σύµφωνα, µε την παράγραφο 18.05 

της διακήρυξης (τιµολόγια).  Το ίδιο αναφέρεται και στην παράγραφο 9.02 της συγγραφής 

υποχρεώσεων. 

µονάδα µέτρησης είναι ο µήνας, χωρίς περιορισµό µέγιστης ποσότητας. Άρθρο 1,2 του 

προϋπολογισµού. 

η προσφορά υποβάλλεται µε κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα για τη «συλλογή, αποκοµιδή, 

µεταφορά και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» στο άρθρο 

3 του προϋπολογισµού 
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Και επειδή: 

σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης «δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται προσφορές: 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 της διακήρυξης (παράγραφος 13.08) «οικονοµικές προσφορές που 

δεν είναι σύµφωνες µε του όρους της διακήρυξης απορρίπτονται». «Επίσης απορρίπτονται οι 

οικονοµικές προσφορές που περιέχουν σε κάποιο σηµείο τους αποκλίσεις και ανακοινώνοντας 

τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο.» 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω: 

Η προσφορά που κατατέθηκε από την KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

κρίνεται απαράδεκτη, διότι αντιτίθεται στους όρους της διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όσον αφορά την παράγραφο 5.05 της ∆ιακήρυξης σχετικά µε τη 

διάρκεια εκτέλεσης «η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας σε δώδεκα (12) µήνες ή 

µέχρι την εξάντληση του συµβατικού ποσού …» η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 

διευκρινίζει ότι στην παράγραφο 5.05 της διακήρυξης δεν έχει βάση η έκφραση «ή µέχρι 

εξάντλησης του συµβατικού ποσού …» αφού ορίζεται κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα στη 

διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

Για όλα όσα αναφέρονται στο πρακτικό ενηµερώθηκε ο Σαβάδης Ανδρέας, εκπρόσωπος της 

KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. που ήταν παρόν στην έναρξη της δηµόσιας 

συνεδρίασης για το άνοιγµα των προσφορών. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΜΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΤΣΙΦΤΣΙΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


