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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41/2016
Περίληψη
Περί τροποποίηση της 35/16 απόφασης της ΟΙΚ.ΕΠ.

Στην Αγία Φωτεινή σήµερα την 12η Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
∆ηµόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Αµαρίου, υπό την προεδρία του κ. Παντελή Μουρτζανού, µετά από την αριθµ. 2191/05-052016 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα σε καθένα από τα µέλη της ΟΙΚ.Ε. σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέµατα της ηµερησίας διάταξης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οι κ.κ.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παντελής Μουρτζανός
Κλάδος Βασίλειος
Κόκκινος Νικόλαος
Σταθωράκης Γεώργιος
Φραγκιουδάκης Μενέλαος
Σηµαντήρας Στέφανος
Λίτινας Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύµφωνα µε το νόµο ο Πρόεδρος της ΟΙ.Ε.
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παρευρίσκετο ο υπάλληλος του
∆ήµου κ. Μανουσάκης Μιχαήλ για την τήρηση των πρακτικών της ΟΙ.Ε.
Ο πρόεδρος ανακοινώνει το 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί τροποποίησης της
35/16 απόφαση της ΟΙΚ.ΕΠ.
Στη συνέχεια είπε ότι µε την 35/2016 απόφαση της η ΟΙΚ.ΕΠ. καθόρισε τους όρους
της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση παιδικών
χαρών του ∆ήµου Αµαρίου σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας» προϋπολογισµού
99.000,00 €.
Τα άρθρα 2, 4 και 11 της 35/16 απόφασης της ΟΙΚ.ΕΠ., της αναλυτικής διακήρυξης του
διαγωνισµού εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών του ∆ήµου Αµαρίου
σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας» αναφέρουν:
ΑΡΘΡΟ 2ο
Προθεσµία Παραλαβής Τευχών- Παροχή ∆ιευκρινήσεων
2.1.

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που
ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
2.2.

Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό

τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
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Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Αιτήµατα

παροχής

συµπληρωµατικών

πληροφοριών-διευκρινίσεων

υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, µέχρι και τις 20/05/2016 και ώρα 15:00 µ.µ. Τα
αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή
αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται

είτε µε

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
σχετικά µε την ∆ιακήρυξη µέχρι και την έκτη (6η) ηµέρα πριν από την λήξη της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών, ήτοι µέχρι στις 20/05/2016

και ώρα 15:00 µ.µ Μετά την

παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου ∆ιακήρυξης ή
άλλη επικοινωνία.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
4.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ∆ιαδικτυακή πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
4.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ: Πέµπτη 28/04/2016 .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ: Πέµπτη 28/04/2016
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ∆ευτέρα 23/05/2016 και ώρα 08:00 π.µ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πέµπτη 26/05/2016 και ώρα 15:00 µ.µ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ: Πέµπτη 02/06/2016 και ώρα 10:30 µ.µ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Αποσφράγιση προσφορών
11.1.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 02/06/2016 και
ώρα 10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
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Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών

(υπό)φακέλων

«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής/Τεχνική

Προσφορά».

Οι

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
11.2. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής/Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι υποψήφιοι των
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των
τιµών που προσφέρθηκαν.
Το έργο είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Για την ένταξη του έργου στο
Πράσινο Ταµείο υποβλήθηκε εγκεκριµένη µελέτη η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε την
Υπουργική Απόφαση 28492/2009(ΦΕΚ 931Β΄)που αναφέρεται στον καθορισµό των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των
παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης
και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
Ο Υπουργός Εσωτερικών µε την 27934/25-07-14(ΦΕΚ Β΄2029) τροποποίησε και
συµπλήρωσε την 28492/09 όµοια του µε αποτέλεσµα να αλλάξουν οι τεχνικές
προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών.
Ο ∆ήµος Αµαρίου όφειλε να προβεί στην επικαιροποίηση της µελέτης προκειµένου αυτή να
εναρµονισθεί σύµφωνα µε όσα αναφέρει η 27934/14 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
αφού η υπάρχουσα µελέτη είχε συνταχθεί σύµφωνα µε την 28492/09 όµοια του .
Επειδή, η υπάρχουσα µελέτη δεν εναρµονίσθηκε σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
27934/14 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και αποφασίσθηκε η δηµοπράτηση του
έργου σύµφωνα µε την παλαιότερη µελέτη, προτείνω να ορίσοµε άλλη ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού και αποσφράγιση των προσφορών, προκειµένου να
εναρµονισθεί η µελέτη στο νέο θεσµικό πλαίσιο µε την τροποποίηση των αντίστοιχων
άρθρων που αναφέρονται στην 35/16 όµοια µας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της O.Ε. και λαµβάνοντας υπ’
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όψιν τα άρθρα 2,4,και 11 της 35/16 απόφασης της ΟΙΚ.ΕΠ. 72 παρ. ε΄ του Ν.3852/10
και την εισήγηση του κ. προέδρου, εξέδωσε οµόφωνα την 41/2016 απόφασή της ως
εξής :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί τα άρθρα 2 παρ. 2, 4 και 11 παρ. 1 της 35/16 απόφασης της ΟΙΚ.ΕΠ. ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 2ο
Προθεσµία Παραλαβής Τευχών- Παροχή ∆ιευκρινήσεων
2.1 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από
τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
2.2 Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Αιτήµατα

παροχής

συµπληρωµατικών

πληροφοριών

-

διευκρινίσεων

υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, µέχρι και τις 17/06/2016 και ώρα 15:00 µ.µ. Τα
αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή
αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ηλεκτρονικά µόνο στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε την ∆ιακήρυξη µέχρι
και την έκτη (6η) ηµέρα πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών,
ήτοι µέχρι στις 17/06/2016

και ώρα 15:00 µ.µ Μετά την παρέλευση της ως άνω

προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου ∆ιακήρυξης ή άλλη επικοινωνία.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ηµεροµηνία και Τόπος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
4.1

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ∆ιαδικτυακή πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

4.2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ: Παρασκευή 27/05/2016.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ: Παρασκευή 27/05/2016.
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 21/06/2016 και ώρα 08:00 π.µ.
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή 24/06/2016 και ώρα 15:00 µ.µ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 01/07/2016 και
ώρα 10:30 π.µ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Αποσφράγιση προσφορών
11.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 01/07/2016 και ώρα
10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών.
11.2 Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών

(υπό)φακέλων

«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής/Τεχνική

Προσφορά».

Οι

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
11.3.

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής/Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι υποψήφιοι των
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση
των τιµών που προσφέρθηκαν.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 35/16 απόφαση της ΟΙΚ.ΕΠ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)

Μουρτζανός Παντελής
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