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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
AΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘΜ. 124
(απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 16η ΤΑΚΤΙΚΗ/18-5-2021).

Θ Ε Μ Α : Τροποποίηση όρων της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ 2021-2022» σε συμμόρφωση με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών
Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση (16η) μέσω τηλεδιάσκεψης
σ μφωνα με το ρθρο
του Ν
το ρθρο
του Ν
ΕΚ Α 87) τις
διατ ξεις των από
ΕΚ Α
- ) και
ΕΚ
75/30.03.2020)
Π Ν Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφ νισης του
κορωνοϊο Covid- 9 και της αν γκης περιορισμο της δι δοσής του» και την υπ’ αριθμ.
εγκ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη 18-5-2021 και ώρα
14:00.
MEΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΘΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΑΚΤΙΚΑ : ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΝΑ) ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ)
ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕ ΑΝΟΣ
ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΝΑ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τα μέλη της Ο Ε προσκλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθ. 11260/13-5-2021 πρόσκληση του
Δημ ρχου-Προέδρου της Ο Ε
Παρόντες κατ την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη της Ο Ε κ κ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΝΑ)
ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ)
ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕ ΑΝΟΣ ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ [ΣΥΝΟΛΟ: ΕΠΤΑ
)
ΜΕΛΗ]
Aπουσίαζαν ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ο Δ Σ κ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Ο Ε κ ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επομένως υπ ρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση
Στην ημερήσια δι ταξη και με αριθμό 2ο έκτακτο εισήχθη και το θέμα που αναφέρεται
στην περίληψη της επικεφαλίδας
Το θέμα συζητήθηκε πριν τα τακτικ θέματα της Η Δ
Η Ο Ε ερωτήθηκε για τον έκτακτο χαρακτήρα του θέματος και για το κατεπείγον κι έγινε
δεκτή η πρόταση αυτή ομόφωνα.
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Για την συζήτηση του θέματος ως εκτ κτου, «ΑΠΕΧΩ» δήλωσαν οι Δ Σ κ κ ΓΙΟΥΡΓΑΣ
ΣΤΕ ΑΝΟΣ ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ διότι δεν έχει διασαφηνιστεί ο
λόγος που έγινε εν μέρει δεκτή η προσφυγή από την ΑΕΠΠ

Σχετική με το θέμα ήταν η με αριθ πρωτ 11450/17-5-21 εισήγηση του Τμ Προμηθειών
της Δ νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει αναλυτικ ως εξής:
«Κατόπιν κοινοποίησης στην Υπηρεσία μας της υπ’αριθμ 834/2021 Απόφασης του ου Κλιμακίου της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΑΕΠΠ) η οποία εκδόθηκε στερα από εξέταση της
υποβληθείσας προσφυγής με αριθμό
-03του οικονομικο φορέα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΝΙΘ ΑΕ» κατ της
υπ’αριθμ
-02διακήρυξης του Δήμου μας για τον ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
» σας γνωρίζουμε ότι η προσφυγή έγινε εν μέρει δεκτή για τους λόγους
που αναλ ονται στην ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ
Ακολο θως η ΑΕΠΠ ζητ τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας μας στην απόφασή της σ μφωνα με το ρθρο
του ν
απόσπασμα του οποίου παραθέτουμε:
«Άρθρο
Διαδικασία λήψης απόφασης - συνέπειες αποφ σεων ΑΕΠΠ
…
Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη
πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατ παρ λειψης ακυρώνεται η παρ λειψη και η υπόθεση
αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια
3. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ. »
Κατόπιν των ανωτέρω και β σει της επισυναπτόμενης υπ’αριθμ 834/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ
εισηγο μαστε τις κ τωθι τροποποιήσεις στην υπ’ αριθμ
-02διακήρυξη:

1. Την ακ ρωση της αναφερόμενης στην ανωτέρω απόφαση απαίτησης του ρθρου 2.2.7 «Πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» της διακήρυξης περί: α)
πιστοποιητικο συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO
:
ή λλου ισοδ ναμου β)
πιστοποιητικο συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφ λειας στην εργασία σε συμμόρφωση με το
πρότυπο OHSAS
:
ή λλου ισοδ ναμου και τη διαμόρφωση του ίδιου ρθρου ως εξής:
«2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρο σα διαδικασία σ ναψης σ μβασης οφείλουν να συμμορφώνονται
με το πρότυπο Διασφ λισης Ποιότητας ISO 9
:
ή ισοδ ναμο για την προμήθεια φυσικο
αερίου »

2. Την ακ ρωση της αναφερόμενης στην ανωτέρω απόφαση απαίτησης του ρθρου 6.2
και
6.2.2) «Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών» περί ποιοτικής παραλαβής
με μακροσκοπική εξέταση του φυσικο αερίου κ τ λ της διακήρυξης το οποίο διαμορφώνεται ως
εξής:
«6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
Με την έκδοση των λογαριασμών καταν λωσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει
αναλυτική κατ σταση που θα περιλαμβ νει όλα τα σχετικ στοιχεία Η παρ δοση και η παραλαβή του
συμβατικο αντικειμένου γίνεται σ μφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί φυσικο αερίου Η επιτροπή
παραλαβής του Δήμου παραλαμβ νει τους λογαριασμο ς και εκδίδει σχετική βεβαίωση »

3. Την παρ ταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών με τον ορισμό νέας καταληκτικής
ημερομηνίας στις 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. και την αποσφρ γιση τεχνικών προσφορών
και δικαιολογητικών συμμετοχής στις 18 Ιουνίου 2021, ώρα 11.00 π.μ.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης
Η Οικονομική Επιτροπή αφο έλαβε υπόψη τα ανωτέρω είδε τις σχετικές διατ ξεις της
Νομοθεσίας και μετ από διαλογική συζήτηση, προχώρησε σε ψηφοφορία
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«ΑΠΕΧΩ» δήλωσαν οι Δ Σ κ κ ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕ ΑΝΟΣ, ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ διότι δεν έχει διασαφηνιστεί ο λόγος που έγινε εν μέρει δεκτή η
προσφυγή από την ΑΕΠΠ

Κατόπιν των ανωτέρω η Ο Ε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ 4662/23-02-2021 διακήρυξη β σει της υπ’ αριθμ 834/2021
απόφασης της ΑΕΠΠ, ως κ τωθι:
1. Ακύρωση της αναφερόμενης στην ανωτέρω απόφαση απαίτησης του ρθρου 2.2.7
«Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» της
διακήρυξης περί: α) πιστοποιητικο συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
ή λλου ισοδ ναμου β) πιστοποιητικο συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφ λειας
στην εργασία σε συμμόρφωση με το πρότυπο OHSAS
:
ή λλου ισοδ ναμου και
τη διαμόρφωση του ίδιου ρθρου ως εξής:
«2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρο σα διαδικασία σ ναψης σ μβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με το πρότυπο Διασφ λισης Ποιότητας ISO 9
:
ή ισοδ ναμο για την
προμήθεια φυσικο αερίου »
2. Ακύρωση της αναφερόμενης στην ανωτέρω απόφαση απαίτησης του ρθρου 6.2
και
6.2.2) «Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών» περί ποιοτικής
παραλαβής με μακροσκοπική εξέταση του φυσικο αερίου κ τ λ της διακήρυξης
που
διαμορφώνεται ως εξής:
«6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
Με την έκδοση των λογαριασμών καταν λωσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
αποστείλει αναλυτική κατ σταση που θα περιλαμβ νει όλα τα σχετικ στοιχεία Η παρ δοση
και η παραλαβή του συμβατικο αντικειμένου γίνεται σ μφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί
φυσικο αερίου Η επιτροπή παραλαβής του Δήμου παραλαμβ νει τους λογαριασμο ς και
εκδίδει σχετική βεβαίωση »
3. Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών με τον ορισμό νέας
καταληκτικής ημερομηνίας στις 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. και την αποσφρ γιση
τεχνικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής στις 18 Ιουνίου 2021, ώρα 11.00
π.μ.
Προς τον σκοπό αυτό συντ χθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογρ φεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ MΕΛΗ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΝΑ) ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ)
ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕ ΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑ Ο
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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