ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 463/2020

Αποτελούμενο

από

την

Πρόεδρό

του,

Δέσποινα

Καββαδία-

Κωνσταντάρα, Σύμβουλο και τα μέλη Νικόλαο Βόγκα, Πάρεδρο και,
κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, Νικόλαο Σπανάκη, Εισηγητή.
Συνήλθε σε διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη που διενεργήθηκε μέσω της
επίσημης κρατικής πλατφόρμας e- Presence.gov.gr, στις 30 Νοεμβρίου 2020,
προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της
προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση από την «Εταιρεία
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε) της
«Προμήθειας - μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις
του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας για δύο (2) έτη, με
δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους», τα στοιχεία των οποίων υποβλήθηκαν
στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 20.11.2020 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 57457) με το αριθ.
πρωτ. 21287/20.11.2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..
Άκουσε την εισήγηση του Εισηγητή Νικολάου Σπανάκη.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Φ.459/2020
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Ι. Το σχέδιο σύμβασης και ο φάκελος της σχετικώς διενεργηθείσας
διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της «Προμήθειας - μεταφοράς και
διανομής φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επεξεργασίας
Λυμάτων Ψυττάλειας για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1)
έτους»,

συνολική

προϋπολογιζόμενης

δαπάνης

2.250.000

ευρώ

(περιλαμβανομένου του ως άνω δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α.) για
τις ανάγκες της «Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.»
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), η οποία είναι δημόσια επιχείρηση σύμφωνα με τα άρθρα 1
του ν. 2744/1999 (Α΄ 222) και 1 παρ. 1 και 2 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες
επιχειρήσεις και οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), παραδεκτώς εισάγονται
ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 324 παρ. 1 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127).
ΙΙ. Η ελεγχόμενη προμήθεια, ως εκ του φορέα διενέργειάς της, του
αντικειμένου της και του ύψους της προϋπολογισθείσας γι’ αυτή δαπάνης,
διέπεται α) από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147/8.8.2016 και διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 200/24.10.2016
και Α΄ 206/3.11.2016), και ειδικότερα από αυτές του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 338), και β) από τους όρους της οικείας διακήρυξης.
III. Στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, με τίτλο «Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών», όπως η
παρ. 4 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 107 του ν.
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4497/2017 (Α΄ 171), οι διατάξεις του οποίου (άρθρου 100) εφαρμόζονται και
στις υπαγόμενες στο Βιβλίο ΙΙ του εν λόγω νόμου συμβάσεις σύμφωνα με το
άρθρο 315 αυτού, ορίζεται: «1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η
αποσφράγιση

διενεργείται

προσφερόντων/συμμετεχόντων

δημόσια,
ή

των

νομίμως

παρουσία

των

εξουσιοδοτημένων

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. 2. Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή
διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, όταν οι εν λόγω
διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής: α)
Αποσφραγίζεται

ο

κυρίως

φάκελος

προσφοράς,

ο

φάκελος

των

δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος
της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της
σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
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όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της
σύμβασης ή την πρόσκληση. β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει
στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των
εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των
εγγράφων της σύμβασης. γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα
οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση
και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β' οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 3. (…). 4.
Τα

αποτελέσματα

κάθε

σταδίου

επικυρώνονται

με

απόφαση

του

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής (…). Για τις συμβάσεις με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται
μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των
σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (…). 6. Τα
παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφου 1 έως 3 προσαρμόζονται για τις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
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υπηρεσιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο (…)». Περαιτέρω, με την
περ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) αντικαταστάθηκε
το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου ως εξής: «Για τις συμβάσεις
που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως
ποσού

και

ανεξαρτήτως

δικαιολογητικών,

τεχνικής

διαδικασίας,
και

αποσφραγίζονται

οικονομικής

προσφοράς

οι

φάκελοι

όλων

των

διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2
στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (…)».
IV. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι, σε περίπτωση
δημοπράτησης προμήθειας με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία και κριτήριο
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η
διαδικασία εξέτασης των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού πραγματοποιείται σε τρία αυτοτελή στάδια: (α) Στο πρώτο στάδιο
αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και οι φάκελοι των
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και διενεργείται έλεγχος
επί των δικαιολογητικών συμμετοχής. (β) Στο δεύτερο στάδιο ελέγχεται η
συμβατότητα των τεχνικών προσφορών προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
(γ) Στο τρίτο στάδιο αποσφραγίζονται, ελέγχονται και αξιολογούνται οι
οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Τα ως άνω στάδια εξέτασης των
προσφορών είναι διακριτά μεταξύ τους, καθώς έχουν διάφορο αντικείμενο,
διενεργούνται σε διάφορο χρόνο και συντάσσονται γι’ αυτά ξεχωριστά
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πρακτικά. Οι ως άνω ρυθμίσεις θεσπίσθηκαν προκειμένου να διασφαλίζονται
συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και διαφάνειας και προκειμένου η
Επιτροπή του διαγωνισμού να μην επηρεάζεται από το ύψος των οικονομικών
προσφορών κατά τη διενέργεια του πρωτογενούς ελέγχου επί των
δικαιολογητικών συμμετοχής και επί των τεχνικών προσφορών. Περαιτέρω, με
την παρ. 18 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, με την οποία αντικαταστάθηκε
η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, δεν επήλθαν τροποποιήσεις επί της
κατά στάδια διενέργειας του ελέγχου της γνωμοδοτούσας Επιτροπής
διαγωνισμού, αλλά μόνο προβλέφθηκε η δυνατότητα επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των σταδίων αυτών με μία μόνο απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας Αρχής (βλ. και την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω
νόμου). Εξάλλου, δεν επήλθαν τροποποιήσεις επί της κατά τα ανωτέρω
κατάστρωσης των σταδίων εξέτασης των προσφορών ούτε με την περ. α΄ της
παρ. 10 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019, με την οποία προβλέφθηκε μόνο ότι
αποσφραγίζονται σε κάθε περίπτωση όλοι οι φάκελοι (δικαιολογητικών,
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) όλων των διαγωνιζόμενων και,
επομένως, ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται και οι
οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, οι προσφορές των οποίων έχουν
κριθεί απορριπτέες από την Επιτροπή διαγωνισμού (βλ. την αιτιολογική
έκθεση του εν λόγω νόμου). Ως εκ τούτων, ενόψει και της αρχής της
τυπικότητας, η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση
προμήθειας σε ένα ενιαίο στάδιο και η αποσφράγιση των φακέλων των
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οικονομικών προσφορών ταυτόχρονα με την αποσφράγιση των φακέλων των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών συνιστούν
πλημμέλειες της εν λόγω διαδικασίας.
V. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:
Α. Το αντικείμενο της ελεγχόμενης προμήθειας συνίσταται στην
προμήθεια, μεταφορά και διανομή εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 16.000.000
kWh φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου της Επεξεργασίας
Λυμάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών,
εκτιμώμενης αξίας 1.500.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με δυνατότητα παράτασης
ενός (1) έτους, εκτιμώμενης αξίας 750.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
Β. Με την 20524/4.3.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μέσω του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ειδικότερα, με βάση το
Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», μειοδότης αναδεικνύεται ο
οικονομικός φορέας που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα των
δεικτών χρέωσης μεταφοράς και περιθωρίου κέρδους, εκφραζόμενο σε €/kWh,
ενώ το συμβατικό τίμημα προκύπτει από την εφαρμογή του μαθηματικού
τύπου ο οποίος παρατίθεται στο ίδιο Παράρτημα και στον οποίο περιέχονται
πέραν των ανωτέρω μεγεθών για τα οποία προσφέρεται έκπτωση (χρέωση
μεταφοράς και περιθώριο κέρδους), η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης
της ετήσιας Δημοπρασίας του συμβατικού έτους, για το αντίστοιχο τρίμηνο
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(πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο) της ΔΕΠΑ, όπως αυτή ανακοινώνεται στον
σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ, και η Χρέωση Διανομής, η οποία καθορίζεται
σύμφωνα με το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
Περαιτέρω, προβλέφθηκε ότι η αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνει χώρα σε
ένα ενιαίο στάδιο, για το οποίο συντάσσεται ενιαίο Πρακτικό και το οποίο
περιλαμβάνει την καταχώρηση των προσφορών, των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών, τον έλεγχο της
συμβατότητας των τεχνικών προσφορών προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης
και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών (παρ. 3.1.2. του άρθρου 3
της διακήρυξης). Επιπλέον, στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης ορίζονται,
μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό που αναφέρονται
στην καταλληλότητα άσκησης της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας,
η συνολική ισχύς του Κ.Ε.Λ.Ψ. που καλύπτεται από φυσικό αέριο, το σημείο
παράδοσης, ο τρόπος μέτρησης της καταναλισκόμενης ποσότητας φυσικού
αερίου, ο τρόπος παράδοσης της κυριότητας επ’ αυτού και η απαιτούμενη
πίεση στο σημείο σύνδεσης.
Γ. Στον διαγωνισμό, για τον οποίο τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις
δημοσιότητας, μέχρι την τελικώς ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών (19.5.2020) υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά προσφορές από
τέσσερις οικονομικούς φορείς. Η Επιτροπή του διαγωνισμού προέβη αρχικά
στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών και, στη συνέχεια,
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
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των προσφερόντων, ο οποίος απέβη θετικός για όλους τους διαγωνιζομένους.
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, αφού διαπίστωσε ότι η
πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ήταν αυτή του φορέα,
με την επωνυμία … (χρέωση μεταφοράς 0,001250, περιθώριο κέρδους 0,000100, λόγος αξιολόγησης 0,001150), ζήτησε από τον ως άνω φορέα να
εξηγήσει με ποιόν τρόπο καλύπτεται το λειτουργικό, διαχειριστικό και
χρηματοοικονομικό κόστος άσκησης της δραστηριότητας εμπορίας, όπως
επίσης και το καθαρό εμπορικό περιθώριο, σύμφωνα με τη διακήρυξη, ώστε να
καθίσταται βιώσιμη η προσφορά του παρά το προσφερθέν αρνητικό περιθώριο
κέρδους. Ο ως άνω φορέας υπέβαλε το από 17.7.2020 διευκρινιστικό έγγραφο,
στο οποίο αναφέρεται ότι η οριστική μοναδιαία τιμή εκκίνησης, με βάση την
οποία υπολογίζεται με βάση τη διακήρυξη το ύψος της προσφοράς,
δημοσιεύεται σε τακτική βάση από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)
υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και κατά συνέπεια
προσφέρεται

για

τη

σύναψη

συμφωνιών

μεταξύ

προμηθευτών

και

καταναλωτών, πλην όμως οι πηγές της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού
αερίου δεν περιορίζονται για τον ως άνω φορέα στη δημοπρασία της ΔΕΠΑ,
με αποτέλεσμα μέσω των συμφωνιών που συνάπτει με διάφορες πηγές να
επιτυγχάνει

χαμηλότερα

κόστη

από

τον

συγκεκριμένο

δείκτη

της

προαναφερόμενης ετήσιας δημοπρασίας. Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή εξέδωσε
το από 21.7.2020 Πρακτικό της, το οποίο αφορούσε όλο το ως άνω, ενιαίο
στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων και με το οποίο
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πρότεινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ως άνω
οικονομικό φορέα, έναντι του προκύπτοντος, με βάση την προσφορά του,
συμβατικού τιμήματος, ύψους 1.104.248,88 χωρίς Φ.Π.Α. για συμβατική
διάρκεια δύο ετών, πλέον 552.124,44 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για το δικαίωμα
προαίρεσης. Το εν λόγω Πρακτικό εγκρίθηκε με την 594/17.8.2020 απόφαση
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (βλ. την 20369/7.8.2019
του Δ.Σ. αυτής περί εκχωρήσεως στον ανωτέρω της σχετικής αρμοδιότητας
του Δ.Σ.). Μετά δε την ολοκλήρωση του ελέγχου επί των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης (βλ. το από 24.9.2020 σχετικό Πρακτικό της
αρμόδιας Επιτροπής), με την 20696/7.10.2020 απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε οριστικά
στον εν λόγω οικονομικό φορέα έναντι προαναφερθέντος συμβατικού
τιμήματος.
VI. Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω
ερμηνευτικώς δεκτά (βλ. σκ. IV), το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο όρος της παρ. 3.1.2.
του άρθρου 3 της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο η αξιολόγηση
των προσφορών διενεργείται σε ένα ενιαίο στάδιο που περιλαμβάνει την
καταχώρηση των προσφορών, των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών, τον έλεγχο της συμβατότητας των
τεχνικών προσφορών προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης και την αξιολόγηση
των οικονομικών προσφορών, αντίκειται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1
έως 3 και 6 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016. Περαιτέρω, αντίκειται στις
ανωτέρω διατάξεις και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των
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διαγωνιζομένων σε χρόνο προγενέστερο της ολοκλήρωσης του ελέγχου της
Επιτροπής του διαγωνισμού επί των δικαιολογητικών συμμετοχής και επί των
τεχνικών προσφορών. Πλην όμως, οι ως άνω πλημμέλειες δεν επηρέασαν
ουσιωδώς το αποτέλεσμα της ελεγχόμενης διαδικασίας, δεδομένου ότι δεν
έθεσαν

σε

διακινδύνευση

τη

δημιουργία

συνθηκών

πραγματικού

ανταγωνισμού και διαφάνειας. Τούτο, διότι δεν διαπιστώνεται πλημμέλεια
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών, κατά τον οποίο η Επιτροπή ενεργούσε κατά δεσμία αρμοδιότητα,
λαμβανομένου, περαιτέρω, υπόψη ότι δεν κατελείπετο πεδίο ανέλεγκτης περί
τα πράγματα, τεχνικής κρίσης αυτής ως προς τη συμφωνία του προς προμήθεια
είδους (φυσικού αερίου) προς τις τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται στο
Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης (βλ. ανωτέρω σκ. V Β). Δεδομένου δε ότι και
κατά του κύρους του ελεγχόμενου διαγωνισμού και των πράξεων και
αποφάσεων που τον αφορούν δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις (βλ. το
114999/5.11.2020 της αναπληρώτριας Διευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών της
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), από τον έλεγχο των υποβληθέντων ενώπιον του Κλιμακίου
στοιχείων, δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου της ελεγχόμενης προμήθειας και, ως εκ τούτου, δεν
συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος
σχεδίου σύμβασης.
Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου
σύμβασης μεταξύ της «Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης
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Α.Ε.» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε) και της εταιρείας με την επωνυμία … και το διακριτικό
τίτλο … για την «Προμήθεια - μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου στις
εγκαταστάσεις του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας για δύο (2)
έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
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