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 Εκ του πρακτικού της υπ'  αρ.  27η ς /2013  
  Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.   

ΘΕΜΑ 1 ο: Σχετικά µε ένσταση της KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

"Συλλογή, αποκοµοιδή, µεταφορά και διαχείριση της 

λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ". 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 156/ 2 0 1 3   

1. Σήµερα την 9η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:30 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα γραφεία της 

∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ:2452/05-12-2013  πρόσκληση 

του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του 

Ν.1069/80, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. 

2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

επτά (7) µελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Η Πρόεδρος: Αγγελική Αλεβίζου 

Τα Μέλη: Μιχάλης ∆ρουγκάνης, Ανάργυρος Λάµπης, Παντελής 

Σοφικίτης.  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ο Αντιπρόεδρος: Σοφία Στάικου (υπό παραίτηση) 

Τα Μέλη: Παναγιώτης Αποστόλου, Ευάγγελος Παπαστεργίου 

(υπό παραίτηση).  

  
3. Στην συνεδρίαση αυτή τα πρακτικά τηρήθηκαν µε µαγνητοφωνική συσκευή. 

 

Η Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και  εισηγήθηκε όπως παρακάτω για το 1 ο θέµα της 
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ηµερήσιας διάταξης: 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

a. Με την απόφαση 151/2013 του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. εγκρίθηκαν τα συµβατικά 
τεύχη της τεχνικής έκθεσης 150/2013 και αποφασίστηκε η διεξαγωγή 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη «Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά 
και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» και τη 
διακήρυξη µε αρ. πρωτ. 2430/03-12-2013 και την περίληψη της διακήρυξης 
2431/03-12-2013. 

b. Με αρ. πρωτ. 2450/05-12-2013 η KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
υπέβαλε ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού και το έγγραφο σας 
έχει επιδοθεί. 

c. Σήµερα συνεδρίασε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού, η οποία συνέταξε το 
πρακτικό µε αρ. πρωτ. 2474/09-12-2013, το οποίο σας έχει επιδοθεί. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Μερεµέτη Ιωάννα, πρόεδρο της 
επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και διευθύντρια της τεχνική υπηρεσία της 
∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., η οποία είπε τα εξής: 

d. ποτέ δε ζητήθηκαν από την KAFSIS σχετικές διευκρινήσεις προφορικές ή 
έγγραφες, οι οποίες πιθανότατα θα είχαν λήξει όλα τα παραπάνω θέµατα, τα 
οποία δεν αποτελούν αντικείµενο ένστασης. 

e. η επιτροπή, διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

• Όπου αναφέρεται ανάδοχος στα συµβατικά τεύχη νοείται και ο υποψήφιος 

ανάδοχος. (Βλ.4.2 πρακτικού 2474) 

• Σχετικά µε την αναφορά των βοθρολυµάτων στο άρθρο 3 του τεύχους τεχνικών 

δεδοµένων, η επιτροπή διευκρινίζει ότι µε την παραπάνω παράγραφο εννοείται η 

λάσπη που προέρχεται από την επεξεργασία αστικών λυµάτων και βοθρολυµάτων.  

Ο κωδικός που απαιτείται είναι ο 19 08 05. (βλ.4.8 πρακτικού 2474) 

• Οι ποσότητες λυµατολάσπης που παρήγαγαν οι Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ήταν 120 

τόνοι, από το µήνα Ιούλιο έως και το µήνα Νοέµβριο. (βλ. 4.9 πρακτικού 2474) 

• Οι ζητούµενες εργασίες αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη και αναλυτικά στο 

τεύχος τεχνικών δεδοµένων. Αυτός είναι και ο λόγος που τα συµβατικά τεύχη 

περιλαµβάνουν εκτός της διακήρυξης και λοιπά τεύχη. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

καθορίζει γενικές υποχρεώσεις της µελλοντικής σύµβασης και το τεύχος τεχνικών 

δεδοµένων καθορίζει τεχνικές λεπτοµέρειες και υποχρεώσεις για την µελλοντική 

σύµβαση. (βλ. 4.8 πρακτικού 2474) 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους και να λάβουν 

γνώση των επιτόπιων συνθηκών. (βλ. 4.5 πρακτικού 2474) 

• Με τη διακήρυξη αυτού του διαγωνισµού και τα συµβατικά τεύχη η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

ζητά την ασφαλή και έννοµη διαχείριση ή απόθεση της λυµατολάσπης. ∆ηλαδή, µε 

οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, χωρίς να ζητείται συγκεκριµένος τρόπος διαχείρισης. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θέλει ο υποψήφιος ανάδοχος να προτείνει ο ίδιος λύση, να καθορίσει 

τη δικιά του µέθοδο, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. (βλ. 4.1, 4.4, 4.6, 4.7 

πρακτικού 2474) 

Η απαίτηση αντιγράφων συγκεκριµένων αδειών, συµβάσεων κ.λπ. επί ποινή 

αποκλεισµού για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, καθιστά το διαγωνισµό 

φωτογραφικό, µειώνει την ανταγωνιστικότητά του. ∆ηλαδή, τέτοια απαίτηση θα 

µείωνε το πλήθος των διαγωνιζόµενων που µπορούν να συµµετέχουν σε αυτόν. 

(βλ. 4.3 πρακτικού 2474) 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά της νοµιµότητα της µεθόδου (βλ. 
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4.1.1., 4.1.2, 4.1.3, 4.2 πρακτικού 2474),  µπορούν να ζητηθούν συµπληρωµατικά 

από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ή προσυµβατικά, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η νοµιµότητα της εταιρείας και των ενεργειών της, διασφαλίζοντας 

την ασφαλή και έννοµη διαχείριση ή απόθεση της λυµατολάσπης. 

f. η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού εισηγείται τα εξής: 

Αρχικά, η υποβολή της «ένστασης- υποµνήµατος- αίτησης θεραπείας» είναι 

άκυρη: διότι δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία (Π∆28/80) (βλ. 1 πρακτικού 

2474) ή τη διακήρυξη. Επίσης, η υποβολή ένστασης κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισµού δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία (Π∆28/80) ή τη διακήρυξη. 

(βλ. 2 πρακτικού 2474) 

Με την υποβληθείσα πράξη της η KAFSIS δεν προβάλει νοµικά και ουσιαστικά 

επιχειρήµατα για στοιχειοθέτηση των ισχυρισµών της. Παραφράζοντας την 

ισχύουσα νοµοθεσία, ζητάει από τη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να περιλάβει όρους στα 

συµβατικά τεύχη (ΕΝΣΤ-Υ-ΑΘ: σ6-7: α έως ι) που θα εξασφαλίσει τη 

συµµετοχή της στο διαγωνισµό αποκλείοντας, πιθανώς, άλλες εταιρείες που 

µπορούν νόµιµα, αλλά µε διαφορετικό τρόπο, να διαχειριστούν τη 

λυµατολάσπη των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (βλ. 4.1, 4.3, 4.7 πρακτικού 2474) 

∆ηλαδή, το περιεχόµενο της «ένστασης- υποµνήµατος- αίτησης θεραπείας», 

κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού υπηρεσίας «Συλλογή, 

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

∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» της KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. µε αρ. 

πρωτ. 2450/05-12-2013, κρίνεται απαράδεκτο, αβάσιµο, αναληθές. 

Για τον παραπάνω λόγο, η επιτροπή προτείνει στο ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να 

επιφυλαχθεί ως προς οποιοδήποτε περαιτέρω δικαίωµά του κατά της 

«ένστασης- υποµνήµατος- αίτησης θεραπείας» αυτής και της KAFSIS 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Επιπλέον, σας ενηµερώνουµε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση αυξάνει την 

ποσότητα της παραγόµενης λυµατολάσπης που αποθηκεύεται στις Ε.Ε.Λ. της 

∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και ενώ έχει λήξει η σύµβαση 1437/26-06-2013, µε την KAFSIS 

για τη διαχείριση της λυµατολάσπης, εξαιτίας της εξάντλησης του ποσού της 

σύµβασης αυτής. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά µε την παραπάνω ένσταση και τη διεξαγωγή του αυριανού 
διαγωνισµού «Συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της 
λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ». 

 

4. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να 

αποφασίσουν σχετικά. 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

του : 

a. την εισήγηση της προέδρου της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού Μερεµέτη 
Ιωάννα, 

b. Τις διατάξεις του Π∆28/50, 

c. Την ένσταση 2450/05-12-2013 της KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, 

d. Το πρακτικό 2474/09-12-2013 της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

I .  Εγκρ ίνε ι  τ ο  πρακτ ι κό  2474/09-12-2013  της  ε π ι τροπής  

δ ι ε ξαγωγής  δ ι αγων ισµού .  

I I .  Απορρ ίπ τε ι  τ ην  ένσ ταση  της  KAFSIS  Β ΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΕ  2450/05-12-2013 γ ι α  τυπ ι κούς  λόγους  αφού  

δεν  προβλέπ ετα ι  « ένσταση-  υπόµνηµα-  α ί τηση  θεραπε ί ας» 

κατά  της  δ ι ακήρυξης  του  δ ι αγων ισµού  «Συλλογή ,  αποκοµ ι δή ,  

µε ταφορά κα ι  δ ι αχ ε ί ρ ι ση  της  λυµατολάσπης  των  Ε .Ε .Λ .  της  

∆ .Ε .Υ .Α .  ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» ούτ ε  από  το  Π∆28/80 ,  ούτ ε  από  τη  

δ ι ακήρυξη  του  δ ι αγων ι σµού .  

Ι Ι Ι .  Ο  αυρ ι ανός  δ ι αγων ισµός  θα  δ ι ε ξαχθ ε ί  αύρ ι ο  κανον ι κά ,  

σύµφωνα µ ε  την  2430/03-12-2013 δ ι ακήρυξη  κα ι  τ ι ς  

δ ι ε υκρ ι νήσε ι ς  της  επ ι τροπής  δ ι ε νέργε ι ας  δ ι αγων ισµού .  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αρ ιθµό 156/2013 .   

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως 

παρακάτω: 

 

Η Πρόεδρος: Αγγελική Αλεβίζου 

Τα Μέλη: Μιχάλης ∆ρουγκάνης, Ανάργυρος Λάµπης, Παντελής 

Σοφικίτης.  

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

H Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

 

Αγγελική Αλεβίζου 
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