Περίληψη:
Δικαίωμα προαίρεσης έως 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΑΞΗ 65/2017

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του, Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τις Ευαγγελία
Πασπάτη, Πάρεδρο και Βασιλική Σαρηβαλάση, Εισηγήτρια.
Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 26 Απριλίου 2017, προκειμένου να ελέγξει τη
νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την
προμήθεια από το Δήμο ... ηλεκτρικού ρεύματος, τα στοιχεία των οποίων
υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 3.4.2017 (αρ. πρωτ. Ε.Σ. 21350) και
συμπληρώθηκαν στις 26.4.2017 (αρ. πρωτ. Ε.Σ. 25808).
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Ευαγγελίας Πασπάτη.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
και αποφάσισε τα ακόλουθα:

I. Το σχέδιο σύμβασης και η ελεγχόμενη διαδικασία προμήθειας,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), πλέον
δικαιώματος προαίρεσης έως 100%, δηλαδή ποσού 1.000.000 ευρώ και
συνολικά 2.000.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), παραδεκτά εισάγονται για
έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του «Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 52).
II. Η ελεγχόμενη προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις α) 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), β) του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), γ) του ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), δ) του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (A΄ 120) και ε) της
οικείας διακήρυξης.
III. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα
ακόλουθα:
i. Με την 286/21.9.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ... εγκρίθηκε η
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια
Ηλεκτρικού Ρεύματος», προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000 ευρώ πλέον

δικαιώματος προαίρεσης έως 100%, και με την 266/10.10.2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η μελέτη και όροι της διακήρυξης. Κριτήριο
κατακύρωσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (αποκλειστικά
βάσει τιμής) προσφορά και η διάρκεια της σύμβασης σε 12 μήνες από την υπογραφή
της.
ii. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε νόμιμα.
iii. Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπέβαλε προσφορά η εταιρεία «...Α.Ε.». Η
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, όπως προκύπτει από το από
2.12.2016 πρακτικό της, διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής της ανωτέρω
εταιρείας ήταν νόμιμα και πλήρη καθώς και ότι η τεχνική προσφορά της ήταν
σύμφωνη με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ακολούθησε η αποσφράγιση
και ο έλεγχος της οικονομικής προσφοράς και των δικαιολογητικών κατακύρωσης
αυτής (βλ. τα από 6.12.2016 και 16.1.2017 πρακτικά της Επιτροπής) και με την
29/17.1.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ... κατακυρώθηκαν
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στην εταιρεία «... Α.Ε.», σύμφωνα με την
προσφορά της, η οποία ανερχόταν στο ποσό των 882.192,60 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..
iv. Κατόπιν των ανωτέρω και, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές
ή ένδικα μέσα κατά της ελεγχόμενης διαδικασίας (βλ. την 2021/3.2.2017 βεβαίωση
του Δημάρχου ...), δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του
υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ
του Δήμου ... και της εταιρείας «... Α.Ε.», για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΠΑΤΗ

