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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 33ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & 

Μικρών Κυκλάδων της 07ης Αυγούστου 2014. 
 

Αριθ. Απόφασης: 374/2014 
 
ΘΕΜΑ: Κατεπείγουσα εξέταση ενστάσεων κατά διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια χημικών υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης».   
 

Στη Νάξο, σήμερα 07 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13615/07-08-

2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 
έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Παρόντες: Εμμανουήλ Μαργαρίτης – Πρόεδρος, Ευστάθιος Αγγελής, Δημήτριος Λιανός, 

Δημήτριος Μανιός, Αργύριος Ανεβλαβής, Δημήτριος Καραπάτης.  
Απόντες: Ευστάθιος Πιτταράς. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού /Οικονομικού, 
Στρατηγοπούλου Μυρτώ. 
Παρόντες στη συζήτηση ήταν και οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 

Τριαντάφυλλος Μιχαήλ και Καλλίτσα Φραγκίσκου. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης <Κατεπείγουσα εξέταση 

ενστάσεων κατά διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χημικών υλικών 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης»>, η συζήτηση του οποίου εγκρίθηκε ομόφωνα καθώς και το 
κατεπείγον αυτού, είπε ότι για την εν θέματι προμήθεια, το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ 

αριθμ. 234/2014 απόφαση ενέκρινε τη διενέργειά της και καθόρισε ως τρόπο εκτέλεσής της 
τον Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 

εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών 
(162.221,36€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με την υπ’αρ. 320/2014 προηγούμενη 

απόφασή της η Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε τη δαπάνη, δέσμευσε πιστώσεις συνολικού 
ποσού 162.221,36 Ευρώ για την εκτέλεση της προμήθειας χημικών υλικών ύδρευσης 
αποχέτευσης για το τρέχον έτος το ποσό των 35.971,60 € με ΦΠΑ και για το έτος 2015 στο 

ποσό των 126.249,76€ με Φ.Π.Α., διάθεσε πιστώσεις από τον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2014, συνολικού ποσού 35.971,60 Ευρώ και δεσμεύτηκε για την εγγραφή ποσού 

126.249,76 Ευρώ στην σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. Με την υπ’αρ. 
321/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι 
όροι διακήρυξης για την εν θέματι προμήθεια η οποία θα εκτελεστεί με ανοιχτό διαγωνισμό. 

Βάσει της 321/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε η υπ’αρ. 12611/2014 
διακήρυξη. Κατά των όρων της διακήρυξης κατατέθηκαν οι υπ’αρ. πρωτ. 13227/4-8-2014, 

13342/5-8-2014 και 13562/6-8-2014 ενστάσεις από τις εταιρείες ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ, 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. και Αντώνη Μπελέτη ΑΒ WATER αντίστοιχα. Για την ως 
άνω ένσταση συντάχθηκε η από 06-08-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η 

οποία έχει ως εξής: 
 ΘΕΜΑ :  Κατεπείγουσα εξέταση ενστάσεων κατά διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού  

με τίτλο : 
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«Προμήθεια χημικών υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης »    
 
Σχετ.: α) Ένσταση υπ’ αρ. πρωτ.13227/4-8-2014 της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ 

  
β)  Ένσταση υπ’ αρ. πρωτ.13342/5-8-2014 της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. 

γ)  Ένσταση υπ’ αρ. πρωτ. 13562/6-8-2014 του κ. Αντώνη Μπελέτη AB WATER 
 
Σε απάντηση (α) σχετ. ένστασης σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία, προτείνουμε όπως : 
1) η (α) εξεταζόμενη ένσταση γίνει δεκτή, διότι: 

2) η κατοχή πιστοποιητικού ISO 14001:2008 ζητήθηκε καταχρηστικά από τους 
υποψηφίους αναδόχους προμηθευτές – εμπόρους χημικών υλικών, διότι δεν πρόκειται να 
ασχοληθούν με την λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης και την περιβαλλοντική διαχείρισή 

τους. 
3) η καταγγελλόμενη απαίτηση επιπρόσθετης έγκρισης από τον κατασκευαστή των 

μονάδων αφαλάτωσης ζητήθηκε εκ παραδρομής . Όπως αναφέρεται στο τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών, άρθρ. 5 η απαίτηση έγκρισης, αφορά μόνον στο αντικαθαλατωτικό διάλυμα, 
το οποίο πρέπει να διαθέτει έγκριση από τον κατασκευαστικό οίκο των μεμβρανών 

(HYDRANAUTICS) των υφιστάμενων μονάδων  αφαλάτωσης (TEMAK).   
Σε απάντηση (β) σχετ. ένστασης σας, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία, 

προτείνουμε όπως η (β) εξεταζόμενη ένσταση, απορριφθεί συνολικά, διότι όπως 
αποδεικνύεται από τα συνημμένα έγγραφα, τα οποία συνέλεξε η Υπηρεσία μας κατά την 

σύνταξη της Μελέτης προμήθειας χημικών υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης και ενδεικτικά 
σας επισυνάπτουμε μερικά αντίγραφα εξ αυτών στην παρούσα : 
1) οι καταγγελλόμενες Β1, Β2, ως φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές του GENESYS 

LF είναι απόλυτα συνηθισμένες για προϊόντα κατηγορίας του. Για κάθε σημαντική παράμετρο-
χαρακτηριστικό μέγεθος,  η Μελέτη της Υπηρεσίας μας αναφέρεται σε επιθυμητό εύρος τιμής 

και όχι μονοσήμαντα σε κάποια επιθυμητή τιμή .  
2) οι καταγγελλόμενες Β3 εγκρίσεις κατασκευαστικών οίκων μεμβρανών δεν έχουν 
πάψει να εκδίδονται όπως αναφέρεται στην (α) ένσταση. Αποτελούν πολύτιμη διασφάλιση της 

ποιότητας των υπό προμήθεια χημικών (αντικαθαλατωτικών) τα οποία προορίζονται για την 
προστασία των μεμβρανών από καθαλατώσεις και άλλες επικαθίσεις. Λογικό είναι να 

απαιτείται έγκριση - αποδοχή από τον κατασκευαστικό οίκο των μεμβρανών που να 
διασφαλίζει τις πανάκριβες μεμβράνες από ακατάλληλα χημικά υλικά.  
3) οι καταγγελλόμενες Β4 πιστοποιήσεις ως καταχρηστικές ζητούνται στο τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, προκειμένου να διασφαλισθεί η ποιότητα του 
προσφερόμενου προϊόντος από επίσημο Οργανισμό Πιστοποίησης κι όχι απλά με μια δήλωση 

του ίδιου του παραγωγού. 
  
Σε απάντηση (γ) σχετ. ένστασης σας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι προμήθειες 

των ΟΤΑ διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και όχι του Π.Δ. 118/2007, 
όπως αναφέρεται στην εν λόγω ένσταση,  

προτείνουμε όπως η (γ) εξεταζόμενη ένσταση, απορριφθεί,  
διότι γενικά δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για τους διαγωνισμούς προμηθειών των 
Δήμων και ιδίως όταν αφορούν κατεπείγουσες ανάγκες απαραίτητων υλικών για την 

καθημερινή λειτουργία τους και την προστασία της δημόσιας υγείας και του  περιβάλλοντος  
 

Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται να γίνει ακύρωση του διαγωνισμού της 12-8-2014 , 
επανέγκριση όρων διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη το συντομότερο δυνατόν.  
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινήσεις και παρακαλούμε για δικές 

σας ενέργειες. 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) και 75 (Λειτουργία 

της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του Ν. 3852/2010,  
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 (Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες) του Ν. 3463/2006 
όπως ισχύει,  

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ),  

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, 
5. Την με αρ.πρωτ. 12611/2014 διακήρυξη,  

6. Τις υπ’αρ. πρωτ. 13227/4-8-2014, 13342/5-8-2014 και 13562/6-8-2014 ενστάσεις 
κατά όρων της διακήρυξης,  

7. Την από 06-08-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

 
Μειοψηφούντος του κ. Αγγελή Ευστάθιου, ο οποίος εξέφρασε την άποψη να γίνουν δεκτές 

και οι τρεις ενστάσεις, να μετατεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και να γίνει 
τροποποίηση των όρων, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1. Κάνει δεκτή την από 06-08-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναφορικά με 

τις ενστάσεις κατά των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
χημικών υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης» και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή: 
Α. Κάνει δεκτή την με αρ.πρωτ. 13227/4-8-2014 ένσταση της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ κατά όρων της 

διακήρυξης της εν θέματι προμήθειας. 
Β. Απορρίπτει την με αρ.πρωτ. 13342/5-8-2014 ένσταση της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ 

Α.Ε. κατά όρων της διακήρυξης της εν θέματι προμήθειας. 
Γ. Απορρίπτει την με αρ.πρωτ. 13562/6-8-2014 ένσταση της Αντώνη Μπελέτη ΑΒ WATER 

κατά όρων της διακήρυξης της εν θέματι προμήθειας. 
2. Δίνει εντολή για ακύρωση του διαγωνισμού της 12ης Αυγούστου 2014 για την «Προμήθεια 
χημικών υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης», επανέγκριση όρων διαγωνισμού και 

επαναπροκήρυξη το συντομότερο δυνατόν. Να επιστραφούν οι Οικονομικές προσφορές που 
τυχόν έχουν κατατεθεί. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 374/2014. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ 

       ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 

 
    Ακριβές Αντίγραφο    
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

 
      Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 
                   Δήμαρχος 
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