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Αρ. Πρωτ: 90809/972
ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 611/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 88701/1225/26.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε..
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 611/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Διατύπωση γνώμης επί υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας
«ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» για το διαγωνισμό του έργου
«Καθαρισμός

– Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων

αντιπλημμυρικών έργων σε

ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών,
συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους
Ν. Ηλείας έτους 2019-2020 προυπ. 4.000.000 € με το Φ.Π.Α.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

89998/966/22.3.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Σταθούλιας Γεώργιος, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, και Σύρμος Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 611/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 29ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Διατύπωση γνώμης επί υποβληθείσας ένστασης της
εταιρείας «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» για το διαγωνισμό του έργου
«Καθαρισμός

– Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων

αντιπλημμυρικών έργων σε

ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών,
συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους
Ν. Ηλείας έτους 2019-2020 προυπ. 4.000.000 € με το Φ.Π.Α. ».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 88701/1225/26.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω υποέργου, εγκρίθηκαν με το σύστημα προσφοράς με
«επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» με την υπ’αριθμ.5/2019 (ΑΔΑ:ΨΡ667Λ6-3Τ8) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 21-3-2019 και
ώρα 15.00μμ. O συστημικος αριθμός του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 79926.
Κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης, το πρωί της 21-3-2019 (τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
από ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, ενημερωθήκαμε ότι δεν ήταν δυνατή η συμπλήρωση ποσοστών
έκπτωσης στις ομάδες εργασιών του εν λογω διαγωνισμού στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Άμεσα, επικοινωνήσαμε με το αρμόδιο τμήμα του ΕΣΗΔΗΣ, δηλώθηκε το πρόβλημα και μέσω
απομακρυσμένης διαχείρισης του υπολογιστή του χειριστή, αυτό επιδιορθώθηκε, ώστε να μπορούν να
συμπληρώνονται τα ποσοστά έκπτωσης από τις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις και ο Διαγωνισμός
έλαβε συστημικο αριθμό 79926,1. Είναι βασικό να αναφερθεί ότι ο Διαγωνισμός δεν έλαβε νέο συστημικο
αριθμό καθότι διορθώθηκε μόνο το επίμαχο ζήτημα, δεν επηρεάστηκαν τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ο
όποιος συνέχισε να ισχύει ως είχε με τη νέα έκδοση με συστημικο αριθμό 79926,1. Κατόπιν αυτού την ίδια
ημέρα και ώρα 10:53:52 πμ (βλ συννημενο 2 αποδεικτικό) απεσταλει μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό μήνυμα
σε όλους του συμμετέχοντες ότι “επιδιορθώθηκε το τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορούσαν να δώσουν ποσοστό
έκπτωσης και ο Διαγωνισμός ισχύει με συστημικο αριθμό 79926,1”. Αφού το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε, ο
Διαγωνισμός ίσχυε κανονικά, και κατόπιν αυτού, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά προσφορές από 7
εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι τις 15:00μμ που ήταν και η καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών.
Στις 22-3-2019 και ώρα 09:42 π.μ υπεβλήθη στο email του χειριστή του έργου και με fax στην
υπηρεσία, η παραπάνω σχετική ένσταση της εταιρείας ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε η οποία
απευθύνεται προς την ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕ Ηλείας και στρέφεται κατά της διαδικασίας διεξαγωγής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για τον εν λογω έργο, για την οποία σας γνωρίζουμε τις παρακάτω θέσεις της Υπηρεσίας μας:
ΤΥΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΙΟΡΡΙΨΗΣ
Κατ’ αρχάς η εν λογω ένσταση είναι μη αποδεκτή για τυπικούς λόγους καθότι:
Στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο Άρθρο 4.3 περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία
άσκησης προδικαστικής προσφυγής από κάθε ενδιαφερόμενο, «ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.»
Εν προκειμένω:
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1. Η υποβολή της εν λογω ένστασης δεν προβλέπεται από τη σχετική Διακήρυξη αφού η ένσταση αυτή δεν
αποτελεί προδικαστική προσφυγή και δεν απευθύνεται προς την ΑΕΠΠ όπως ορίζεται παραπάνω
2. Η υποβληθείσα ένσταση δεν κατατέθηκε ηλεκτρονικά μέσω τυποποιημένου εντύπου και μέσω του
συστήματος Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, αλλά με fax και email
3. H ενιστάμενη εταιρία δεν υπέβαλε το απαιτούμενο παράβολο που απαιτείται για την υποβολή αποδεκτής
προδικαστικής προσφυγής
Έπειτα από τα παραπάνω η ένσταση της ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε είναι απορριπτέα για
τυπικούς λόγους.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Εξετάζοντας την ουσία των αναγραφομένων στην εν λογω ένσταση η άποψη της Υπηρεσίας είναι η εξής
1.
To πρόβλημα της αδυναμίας υποβολής του ποσοστού έκπτωσης μας έγινε γνωστό από ενδιαφερόμενες
εργοληπτικές επιχειρήσεις τηλεφωνικά το πρωί της 21-3-2019. Η εταιρία ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε ουδεποτε επικοινώνησε τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο (email, fax κλπ.) - σε αντίθεση με άλλους
ενδιαφερόμενους - με την Υπηρεσία για αν επισημάνει το πρόβλημα. Επιπλέον, δεν απέστειλε σχετικό μήνυμα
μέσω της λειτουργιάς Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ Κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας σχετικά με το τεχνικό
πρόβλημα που έγινε από άλλους ενδιαφερόμενους, έγιναν όλες οι άμεσες ενέργειες από το χειριστή ώστε αυτό
να διορθωθεί, το όποιο και έγινε μέχρι τις 10:30πμ και ενημερώθηκαν άμεσα 10:53πμ ηλεκτρονικά μέσω
ΕΣΗΔΗΣ όλοι οι ενδιαφερόμενοι (προφανώς και η εν λογω εταιρία όπως άλλωστε αναφέρει στην ένσταση
της) (βλ. συνημμένο 2) ότι το πρόβλημα επιλύθηκε και ο Διαγωνισμός ισχύει ως έχει μέχρι την ώρα λήξης
προσφορών δηλαδή ώρα 15:00.
2.
Μετά το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που απεσταλη στους ενδιαφερομένους και μέχρι τη λήξη
του χρόνου, υπεβλήθησαν κανονικά προσφορές από 7 εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς να αντιμετωπίσουν
κανένα πρόβλημα κατά την υποβολή της προσφοράς τους και οι οποίες φαίνονται στο σύστημα ως
εμπρόθεσμες (βλ. 3ο συννημενο)
3.
Οι προσφορές που ισχυρίζεται ότι κατέθεσε ή προσπάθησε να καταθέσει η εταιρία
ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε με αριθμό 116483 η πρώτη (με χειρόγραφο έντυπο
οικονομικής προσφοράς όπως ισχυρίζεται) και 116825 η δεύτερη, δεν φαίνονται να έχουν εισαχθει στο
ΕΣΗΔΗΣ, για λόγους που δεν γνωρίζουμε. Είναι προφανές ότι δεν ευθυνόμαστε για τυχόν αδυναμίες
σύνδεσης διαδικτύου που ενδεχομένως είχε το δίκτυο της εταιρίας ή το ευρύτερο διαδίκτυο, τυχόν
δυσλειτουργίες προσωπικού υπολογιστή, ασυμβατότητα browser, μη ορθός χειρισμός του ΕΣΗΔΗΣ εκ μέρους
των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία υποβολής της προσφοράς τους ή λοιπά ζητήματα.
4.
Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρίας ότι ο χρόνος των 4 ωρών που μεσολάβησαν
από την ώρα επίλυσης του τεχνικού προβλήματος 10:52πμ μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών 15:00μμ
δεν ήταν αρκετός γα την υποβολή προσφορών και αυτό καθίσταται εν τοις πραγμασι αποδεδειγμένο αφού
στον ίδιο αυτό χρόνο υποβληθησαν κανονικά 7 προσφορές δηλαδή ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων
χωρίς να αναφέρουν άλλα τεχνικά ζητήματα ή προβλήματα.
5.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο δεν ισχύει και ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρίας ότι «η μη υποβολή της
προσφοράς της οφείλεται σε σφάλμα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών» ενώ,
προφανώς, εάν υφιστατο τέτοιου είδους σφάλμα δεν θα είχε καταστεί δυνατόν να υποβληθεί προσφορά από
κανέναν οικονομικό φορέα, επιπλέον δε θα είχαν υπάρξει σχετικές ενημερώσεις μέσω του συστήματος του
ΕΣΗΔΗΣ που δεν υφίστανται στην προκειμένη περίπτωση
6.
Τέλος ο ισχυρισμός της εταιρίας ότι «….η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών κατά την κρίση της
μπορεί να συνεχίσει τη δημοπρασία και να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής της» κρίνεται ως άτοπος καθότι
στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, ο Διαγωνισμός είναι στην αρμοδιότητα του χειριστή και δεν έχει γίνει
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το χειριστή στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία γίνεται μετά την
λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών και προ της αποσφράγισης και ως εκ τούτου η Επιτροπή
Διεξαγωγής Δημοπρασίας είναι κατά χρόνο αναρμόδια.
Συνοψίζοντας, η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η -επικαλούμενη από τον ενιστάμενο Οικονομικό
Φορέα- αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολής προσφοράς αυτού δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσμίας
λήξης υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, με την αδυναμία αυτή να οφείλεται σε εξατομικευμένες αιτίες και
λόγους αναγόμενους, κατά ειδικό και αποκλειστικό τρόπο, στον ενιστάμενο, ο οποίος, μάλιστα, πριν τη λήξη
της προθεσμίας αυτής, δεν απέστειλε προς την Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση, είτε μέσω
της λειτουργικότητας "επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (μήνυμα τηλεφωνικό ή με
τηλεομοιοτυπία ή με email προς την Υπηρεσία), περί της -κατά τον ισχυρισμό του- αδυναμίας υποβολής
προσφοράς του λόγω βλάβης του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Η δε ύπαρξη ειδικών και εξατομικευμένων λόγων,
που αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα (ενιστάμενο), για τη μη υποβολή, από αυτόν,
εμπρόθεσμης προσφοράς, αποδεικνύεται και μόνο από το γεγονός της εμπρόθεσμης υποβολής στο διαγωνισμό,
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μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προσφορών από άλλους οικονομικούς φορείς και, μάλιστα, ικανοποιητικού πλήθους, που
διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.
Για τους παραπάνω τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι πρέπει να
απορριφθεί στο σύνολο της η υποβληθείσα ένσταση της εταιρίας ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε και
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις, εφαρμογής του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 88701/1225/26.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απορρίπτει στο σύνολο της, την υποβληθείσα ένσταση της εταιρίας «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» για το διαγωνισμό του έργου «Καθαρισμός – Συντήρηση και
αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας»,
Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση
υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020
προυπ. 4.000.000 € με το Φ.Π.Α., για τους ακόλουθους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους.
ΤΥΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΙΟΡΡΙΨΗΣ
Στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο Άρθρο 4.3 περιγράφεται αναλυτικά η
διαδικασία άσκησης προδικαστικής προσφυγής από κάθε ενδιαφερόμενο, «ο οποίος έχει ή είχε
συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και
τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου
εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/2610-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363
του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί
της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.»
Εν προκειμένω:
1. Η υποβολή της εν λογω ένστασης δεν προβλέπεται από τη σχετική Διακήρυξη αφού η
ένσταση αυτή δεν αποτελεί προδικαστική προσφυγή και δεν απευθύνεται προς την ΑΕΠΠ όπως
ορίζεται παραπάνω
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2. Η υποβληθείσα ένσταση δεν κατατέθηκε ηλεκτρονικά μέσω τυποποιημένου εντύπου και
μέσω του συστήματος Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, αλλά με fax
και email
3. H ενιστάμενη εταιρία δεν υπέβαλε το απαιτούμενο παράβολο που απαιτείται για την υποβολή
αποδεκτής προδικαστικής προσφυγής.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1.
To πρόβλημα της αδυναμίας υποβολής του ποσοστού έκπτωσης έγινε γνωστό στην αρμόδια
υπηρεσία από ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις τηλεφωνικά το πρωί της 21-3-2019. Η
εταιρία ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ουδέποτε επικοινώνησε τηλεφωνικά ή με άλλο
τρόπο (email, fax κλπ.) - σε αντίθεση με άλλους ενδιαφερόμενους - με την Υπηρεσία για αν
επισημάνει το πρόβλημα. Επιπλέον, δεν απέστειλε σχετικό μήνυμα μέσω της λειτουργιάς
Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ. Κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα
που έγινε από άλλους ενδιαφερόμενους, έγιναν όλες οι άμεσες ενέργειες από το χειριστή ώστε αυτό
να διορθωθεί, το όποιο και έγινε μέχρι τις 10:30πμ και ενημερώθηκαν άμεσα 10:53πμ
ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ όλοι οι ενδιαφερόμενοι (προφανώς και η εν λογω εταιρία όπως
άλλωστε αναφέρει στην ένσταση της) ότι το πρόβλημα επιλύθηκε και ο Διαγωνισμός ισχύει ως έχει
μέχρι την ώρα λήξης προσφορών δηλαδή ώρα 15:00.
2.
Μετά το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που αποσταλεί στους ενδιαφερομένους και μέχρι
τη λήξη του χρόνου, υπεβλήθησαν κανονικά προσφορές από 7 εργοληπτικές επιχειρήσεις
χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα κατά την υποβολή της προσφοράς τους και οι οποίες
φαίνονται στο σύστημα ως εμπρόθεσμες.
3.
Οι προσφορές που ισχυρίζεται ότι κατέθεσε ή προσπάθησε να καταθέσει η εταιρία
ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε με αριθμό 116483 η πρώτη (με χειρόγραφο
έντυπο οικονομικής προσφοράς όπως ισχυρίζεται) και 116825 η δεύτερη, δεν φαίνονται να
έχουν εισαχθει στο ΕΣΗΔΗΣ, για λόγους που δεν γνωρίζουμε. Είναι προφανές ότι δεν
ευθυνόμαστε για τυχόν αδυναμίες σύνδεσης διαδικτύου που ενδεχομένως είχε το δίκτυο της
εταιρίας ή το ευρύτερο διαδίκτυο, τυχόν δυσλειτουργίες προσωπικού υπολογιστή, ασυμβατότητα
browser, μη ορθός χειρισμός του ΕΣΗΔΗΣ εκ μέρους των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία
υποβολής της προσφοράς τους ή λοιπά ζητήματα.
4.
Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρίας ότι ο χρόνος των 4 ωρών που
μεσολάβησαν από την ώρα επίλυσης του τεχνικού προβλήματος 10:52πμ μέχρι τη λήξη
υποβολής προσφορών 15:00μμ δεν ήταν αρκετός γα την υποβολή προσφορών αι αυτό
καθίσταται εν τοις πράγμασι αποδεδειγμένο αφού στον ίδιο αυτό χρόνο υποβλήθησαν κανονικά 7
προσφορές δηλαδή ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων χωρίς να αναφέρουν άλλα τεχνικά
ζητήματα ή προβλήματα.
5.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο δεν ισχύει και ο ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρίας ότι «η μη
υποβολή της προσφοράς της οφείλεται σε σφάλμα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών
δημοπρασιών» ενώ, προφανώς, εάν υφίστατο τέτοιου είδους σφάλμα δεν θα είχε καταστεί
δυνατόν να υποβληθεί προσφορά από κανέναν οικονομικό φορέα, επιπλέον δε θα είχαν υπάρξει
σχετικές ενημερώσεις μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ που δεν υφίστανται στην προκειμένη
περίπτωση
6.
Τέλος ο ισχυρισμός της εταιρίας ότι «….η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών κατά
την κρίση της μπορεί να συνεχίσει τη δημοπρασία και να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής της»
κρίνεται ως άτοπος καθότι στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, ο Διαγωνισμός είναι στην
αρμοδιότητα του χειριστή και δεν έχει γίνει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το χειριστή στην
Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία γίνεται μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών
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και προ της αποσφράγισης και ως εκ τούτου η Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας είναι κατά
χρόνο αναρμόδια.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας
Σταθούλιας Γεώργιος

