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∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         24/100/2019  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λοκρών 
Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στις 5 Σεπτεµβρίου 2019 ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 10:00 π.µ.  ύστερα από την 10561-4/9/2019  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία 
επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 75 του N. 3852/2010 και αφού 
βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία των παρόντων µελών ( 7 ) σε σύνολο ( 7 ) ήτοι: 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ 
    Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές  Νικόλαος Ανεστάκος         
  Παναγιώτης Καπουκίνης         
                                              Μαρία Τζανακάκη                           
                                              Ιωάννης Μπονόβας                                                     
                                              Νικόλαος Λιόλιος                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν 
                                              Κωνσταντίνος Ντέλιος                     αν και προσκλήθηκαν νόµιµα                      
     
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο ∆ηµοτικός 
υπάλληλος, Βασίλειος Λιάρτης  για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των µε την παρακάτω 
σειρά θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
Θέµα 3ο: Ματαίωση της διαδικασίας  διενέργειας  του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού 
για την ανάθεση υλοποίησης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ"  
 

        Ο Κος Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της  ηµερήσιας διάταξης περί, Ματαίωση της διαδικασίας  διενέργειας  
     του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
     ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», είπε τα εξής:  
      
     Με την 18/85/2019 απόφαση της Ο.Ε. αποφασίσθηκαν τα εξής: 

     1. Την έγκριση της  5/2019 µελέτης και της διενέργειας  του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για 

την ανάθεση υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΛΟΚΡΩΝ» 

2. Εγκρίνει τα τεύχη δηµοπράτησης και καθορίζει τους όρους της διακήρυξης της  5/2019 µελέτης για την επιλογή 
αναδόχου  εκτέλεσης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» προϋπολογισµού  2.727.628,00  ευρώ η οποία αποτελεί αναπόσπαστό 
κοµµάτι της παρούσας . 

       Ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
       ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»  έχει ηµεροµηνία έναρξης την 5-9-2019 
       και για αυτό το λόγο ζήτησε από την Ο.Ε. να αποφασίσει για το έκτακτο της συνεδρίασης.  

ΑΔΑ: ΨΥΜΝΩΛΤ-4ΒΜ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

          για το έκτακτο της Συνεδρίασης , και  ο Κος Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της  ηµερήσιας διάταξης περί, 
Ματαίωση της διαδικασίας  διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση 
υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»,  

          είπε τα εξής:  
 
       Με το αριθ. 10245/27-8-2019 ηλεκτρονικό έγγραφο της Οµάδας παρακολούθησης έργων Φιλόδηµου της ΜΟ∆ Α.Ε. 

γνωστοποιεί στο ∆ήµο Λοκρών τα εξής:    
 

Σε συνέχεια των υπ. αριθµ 9892/21-8-2019 και 10133/23-8-2019 εγγράφων του ∆ήµου (πληροφορίες Κος Τσαρούχας), 
σχετικά µε την προµήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ», θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα εξής: 

1.       Οι διευκρινήσεις που έχουν δοθεί µε τα ως άνω έγγραφα δεν κρίνονται ικανοποιητικές και δεν συνάδουν µε το σκεπτικό 
και την υδραυλική πρακτική πλήθους προµηθειών τηλεµετρίας δικτύων ύδρευσης που έχουν ενταχθεί και δηµοπρατηθεί από 
το Πρόγραµµα Πανελλαδικά.  

2.        Η πρωτοβουλία του ∆ήµου για επιλεκτική αφαίρεση φυσικού αντικειµένου της αρχικής αξιολόγησης και ένταξης (το 
οποίο µάλιστα είχε χαρακτηρισθεί ως επιτακτικής ανάγκης αντικείµενο στην αρχική µελέτη), χωρίς ενωρίτερη επικοινωνία, 
τεκµηρίωση και συνεννόηση µε την Τεχνική Γραµµατεία του Προγράµµατος και την Οµάδα Παρακολούθησης του 
Προγράµµατος, δεν συνιστά ενδεδειγµένη αντιµετώπιση και δεν είναι σε καµία περίπτωση αποδεκτή από το Πρόγραµµα. 
Έως σήµερα υπάρχουν παραδείγµατα ∆ικαιούχων οι οποίοι ενηµέρωσαν εγκαίρως το Πρόγραµµα για την πρόθεση και τις 
προτάσεις τους για αλλαγές φυσικού αντικειµένου µεταξύ ένταξης και τελικής δηµοπράτησης. Οι προτάσεις αυτές, ωστόσο, 
αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν σε ένα πλαίσιο βέλτιστης διαχείρισης τεχνικών λύσεων και οικονοµικών πόρων, πλαίσιο 
άλλωστε το οποίο δεν έχει σε τίποτα να διαφέρει από το αν ήταν το συγκεκριµένο έργο ενταγµένο στο ΕΣΠΑ. 

3.       Πέραν από την αφαίρεση φυσικού αντικειµένου, ο ∆ήµος προχώρησε και σε προσθήκη φυσικού αντικειµένου (µέσω 
επικαλούµενης αναβάθµισης δυνατοτήτων λογισµικού κλπ), του οποίου το οικονοµικό αντικείµενο παραµένει άγνωστο σε 
εµάς το πως προέκυψε. Καθώς δεν υπήρχε καµία προηγούµενη επικοινωνία του ∆ήµου µε το Πρόγραµµα (µετά την αρχική 
ένταξη), δεν ήµασταν ποτέ αποδέκτες της αντίστοιχης έρευνας αγοράς και του αντίστοιχου πρακτικού διαπίστωσης τιµών 
από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου (κάτι το οποίο βεβαίως υπήρχε στα συνηµµένα της αρχικής αίτησης που 
αξιολογήθηκε).  

4.       Το έγγραφο του ∆ήµου επικαλείται µια επικαιροποίηση της µελέτης προµήθειας σε σχέση µε την αρχική, βάσει και της 
οποίας προέκυψαν οι τροποποιήσεις του φυσικού αντικειµένου. Κυριότερος λόγος για την επικαιροποίηση αναφέρεται ότι 
είναι η έλλειψη στοιχείων του υφιστάµενου δικτύου στο αρχικό στάδιο. Ωστόσο, συγκρίνοντας την παράγραφο “2.2 ∆ιαθέσιµα 
Στοιχεία και ∆εδοµένα” των δύο µελετών, αρχικής και µεταγενέστερης, δεν αναγράφεται καµία διαφοροποίηση ή κάποιο 
επικαιροποιηµένο – πρόσθετο δεδοµένο/έλλειψη από όπου να τεκµαίρεται αλλαγή φιλοσοφίας και σχεδιασµού φυσικού 
αντικειµένου. Ιδίως η Ενότητα 3 “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ/ ΠΗΓΕΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ” είναι πανοµοιότυπη και 
στις δύο περιπτώσεις µελετών. Επί πλέον, αυτή η επικαιροποιηµένη µελέτη ουδέποτε εστάλη από το ∆ήµο σε εµάς προ 
δηµοπράτησης, ενηµερωτικά, ενώ δεν γνωρίζουµε καν εάν έχει εγκριθεί από το ∆Σ του ∆ήµου. Επίσης, το γεγονός ότι οι 
αλλαγές που έγιναν κατά την επικαιροποίηση καταλήγουν επακριβώς στον ίδιο π/υ του συνόλου της προµήθειας όπως και η 
αρχική, δεν συνιστά επ’ ουδενί λόγο µη έγκαιρης ενηµέρωσης του Προγράµµατος για παροχή σύµφωνης γνώµης.  

  

Η εν λόγω προµήθεια τηλεµετρίας και περιορισµού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του ∆ήµου σας αποτελεί ένα πολύ 
σηµαντικό έργο και κρίσιµο βήµα στην αντιµετώπιση των υδρευτικών αναγκών και στη βέλτιστη διαχείριση ενός υπερ-
πολύτιµου φυσικού πόρου. 

Είναι απόλυτη πρόθεσή µας και στόχος µας να διασφαλίσουµε τόσο την οµαλή υλοποίηση της εν λόγω προµήθειας όσο και 
του άλλου σηµαντικού υποέργου της πράξης που αφορά στην αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Αταλάντης.  
Με όσα προαναφέρθηκαν και προκειµένου να διασφαλίσουµε τον κοινό µας στόχο, καλείστε να µαταιώσετε το εν εξελίξει 
διαγωνισµό, ενεργοποιώντας το Άρθρο 3.5 της ∆ιακήρυξης (άρθρο 106 του Ν. 4412/2016) και παραµένουµε στη διάθεσή 
σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία προκειµένου το έργο να επανα-δηµοπρατηθεί, το δυνατόν ταχύτερα.   
 
Και ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη την 11/85/2019 απόφαση της Ο.Ε., το 10245/27-8-2019 ηλεκτρονικό έγγραφο της 
Οµάδας παρακολούθησης έργων Φιλόδηµου της ΜΟ∆ Α.Ε., το Άρθρο 3.5 της ∆ιακήρυξης (άρθρο 106 του Ν. 
4412/2016) , έκανε διαλογική συζήτηση και  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
                
Εγκρίνει την µαταίωση του εν εξελίξει διαγωνισµού, για την προµήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & 
ΕΛΕΓΧΟΥ» ενεργοποιώντας το Άρθρο 3.5 της ∆ιακήρυξης (άρθρο 106 του Ν. 4412/2016) µε την αιτιολογία ότι η 
επικαιροποιηµένη µελέτη ουδέποτε εστάλη από το ∆ήµο στην Οµάδα παρακολούθησης έργων Φιλόδηµου της 
ΜΟ∆ Α.Ε., προ δηµοπράτησης, και δεν έχει εγκριθεί από το ∆Σ του ∆ήµου η επικαιροποιηµένη µελέτη. Επίσης, το 
γεγονός ότι οι αλλαγές που έγιναν κατά την επικαιροποίηση καταλήγουν επακριβώς στον ίδιο π/υ του συνόλου 
της προµήθειας όπως και η αρχική, δεν συνιστά επ’ ουδενί λόγο µη έγκαιρης ενηµέρωσης του Προγράµµατος για 
παροχή σύµφωνης γνώµης, και την συνεργασία µε την Οµάδα παρακολούθησης έργων Φιλόδηµου της ΜΟ∆ Α.Ε. 
προκειµένου το έργο άµεσα να επανα-δηµοπρατηθεί µε την αρχική µελέτη καθώς και µε νέα διακήρυξη . 
 
Εξουσιοδοτεί το Κο ∆ήµαρχο για τις όποιες ενέργειες. 
 
Κατά ψηφίζει ο ∆.Σ. Κος Νικόλαος Λιόλιος. 
 

 

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 24/100/2019  
................................................................................................................................................... 

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   Αθανάσιος  Λ. Ζεκεντές                                                    Νικόλαος Ανεστάκος         
                                         Παναγιώτης Καπουκίνης         
                                                                                     Μαρία Τζανακάκη                           
                                                                                     Ιωάννης Μπονόβας                                                    
                                                                                     Νικόλαος Λιόλιος                                 
                                                                                     Κωνσταντίνος Ντέλιος     
 
 
 
 
                                                                                                                                                           

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ 
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