
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 04/01-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 
Αριθµ. Απόφ.27 /2017      ΘΕΜΑ :  «Εξέταση ένστασης της 

εταιρείας VALCON A.T.E., ανάδοχο του 
έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 
2/16), κατά του µε αρ.πρωτ.44958/29-12-
2016 εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 1η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 2622/27-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα. 

 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 27 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 

1. Τσολάκης Απόστολος 1.  Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 7ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Γκουστίλης Θεόδωρος 

3.  Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  3. Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4. Αγοραστούδη Ευγενία 4 Λαγός Νικόλαος 

5. Αναγνώστου Πασχάλης   6. Κουγιουµτζίδης Σταύρος 
6. Αποστόλου Στυλιανός 7. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   
8. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

9. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   
10. Γκιζάρης Στέργιος   

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12.  Καραουλάνης ∆ηµήτριος   
13. Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    
15. Κεφαλάς Ανέστης   

16. Κοντοπίδης Γεώργιος   
17. Λιάντας ∆ηµήτριος   

18. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19. Μουστάκας Βασίλειος   
20. Μπίκος Κωνσταντίνος   

21. Πονερίδης Παναγιώτης   
22. Πράτανος Απόστολος   

23. Σαµαράς Σωκράτης   
24. Σαραφιανός Χρήστος   

25. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

26. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
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27. Χρυσοχόου Παύλος   
 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Λόγω απoυσίας του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο 
Αντιδήµαρχος κ. Τσολάκης Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ. Γκουστίλη 
Θεοδώρου σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 
Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 
O Αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος αναπλήρωσε την Πρόεδρο του ∆.Σ. µέχρι 
τη συζήτηση του 7ου θέµατος, οπότε και προσήλθε η Πρόεδρος. 
 

O Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 4ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε το  αρ.πρωτ. 
932/13-1-2017 έγγραφο-ένσταση η ανάδοχος του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ», εταιρεία VALCON A.T.E. ενίσταται κατά της µε 
αρ.πρωτ.44958/29-12-2016 Απόφασης Απόρριψης ∆ήλωσης ∆ιακοπής εργασιών και  ζητά: 

1. την έγκριση του σχεδίου του 1ου Α.Π.Ε. που κατέθεσε µε το 44213/19-12-2016 
έγγραφό της το οποίο αποζηµιώνει τη σκυροδέτηση των τοιχίων των καναλιών και 
την εργασία των ξυλοτύπων µε τα άρθρα Β-2 και Β-5 της µελέτης και 

2. υποβάλλει ερώτηµα για το αν οι ποσότητες ενός έργου πρέπει να εγκρίνονται πριν 
εκτελεστούν ή εφόσον εγκριθούν – πιστοποιηθούν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 19-1-2007 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος Θέρµης ανέθεσε την εκτέλεση του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ», προϋπολογισµού µελέτης 
385.000,00 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στην εταιρεία «VALCON Α.Τ.Ε. η οποία κατέθεσε 
φάκελο µε µέση έκπτωση Εµ=44,89%». Η σύµβαση υπογράφηκε στις 3 Αυγούστου 2016 και 
η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι µέχρι 17-2-2017 (484/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε θέµα Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος). 

Στις 19-10-2016  υποβλήθηκε η 1η Αναλυτική Επιµέτρηση Εργασιών του έργου η 
οποία εγκρίθηκε στις 19-12-16. Τυχόν καθυστέρηση στην έγκριση οφείλεται αποκλειστικά σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου διότι κατά τον έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε αστοχία στην 
εκσκαφή του γηπέδου, σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης και εκτελέστηκαν πρόσθετες 
εκσκαφές. Σύµφωνα µε το ηµερολόγιο του έργου οι παραπάνω εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 
1-12-16, ενώ οι απαιτούµενοι έλεγχοι συµπύκνωσης της σκάφης της υπάρχουσα εκσκαφή, µε 
τη λήψη δοκιµίων παρουσία του επιβλέποντα δεν έχουν εκτελεστεί µέχρι και σήµερα. 

Στις 19-12-2016 υποβλήθηκε η 2η Αναλυτική Επιµέτρηση Εργασιών και στις 23-12-
2016 συντάχθηκε από την Υπηρεσία µας ο 1ος ΑΠΕ του έργου ο οποίος θεωρήθηκε από την 
Υπηρεσία µας στις 28-12-2016, υπογράφηκε µε επιφύλαξη από τον ανάδοχο στις 9-1-2017 
και υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης στις 13-1-2017. Τυχόν σύνταξη ΑΠΕ σε προγενέστερο χρόνο θα αποτελούσε 
αστοχία σχεδιασµού και διαχείρισης του έργου όπως αποδεικνύεται και από τους τρεις 
διαφορετικούς (ως προς τις ποσότητες) ΑΠΕ που έχει καταθέσει ο Ανάδοχος µέχρι και την 19-
12-2016. 

Μέχρι και τις 19-12-2016 (ηµεροµηνία έγκρισης της 1ης Αναλυτικής Επιµέτρησης 
Εργασιών), όλες οι ποσότητες του έργου ήταν διαθέσιµες προς εκτέλεση και δεν τίθεται θέµα 
έγκρισης νέων τιµών εργασιών, σύµφωνα µε το µε αρ.πρωτ.36542/25-10-2016 έγγραφο της 
υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες των άρθρων Β-2, Β-3 και Β-5 της µελέτης, που 
αφορούν εργασίες οι οποίες έχουν µεν κατασκευαστεί αλλά διατηρούνται ίδιες µε τις 
ποσότητες της µελέτης θα τακτοποιηθούν µε τη σύνταξη νέου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε την 
απάντηση του Τµήµατος Προτύπων Αναλύσεων Τιµών & Ειδικών Κοστολογήσεων (∆11γ) της 
∆ιεύθυνσης Προγράµµατος, Προτύπων & ∆ιεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υποδοµών, 
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Μεταφορών & ∆ικτύων, στο ερώτηµά, η οποία πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία µας στις 13-
1-2017 και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 16-01-2017 ((αρ.πρωτ. 945/13-1-2017 
έγγραφο). 

Σύµφωνα µε το παραπάνω έγγραφο : 
“Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 “∆ικαστική Προστασία κατά την σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων”, εάν ο διαγωνιζόµενος (και νυν Ανάδοχος του εκτελούµενου έργου) 
είχε έννοµο συµφέρον να προσβάλει τη ∆ιακήρυξη, όφειλε να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιόν σας, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε γνώση αυτής, 
προσδιορίζοντας ειδικών τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά 
του. 

Εποµένως, δεδοµένου ότι η ανωτέρω προθεσµία παρήλθε άπραγη ενώ ο 
διαγωνιζόµενος µετείχε ανεπιφύλακτα στον διαγωνισµό, αναδείχθηκε µειοδότης και τελικά 
υπέγραψε τη σύµβαση αναλαµβάνοντας ως Ανάδοχος την εκτέλεση του έργου, η Υπηρεσία 
µας επισηµαίνει ότι, σύµφωνα και µε σχετική πάγια νοµολογία του ΣτΕ, δεν δικαιούται εκ των 
υστέρων να ζητήσει την ακύρωση της ∆ιακήρυξης ή να αµφισβητήσει τη νοµιµότητα όρου 
αυτής, διότι η συµµετοχή του στο διαγωνισµό έχει την έννοια της πλήρους αποδοχής της 
νοµιµότητας της ∆ιακήρυξης και την δέσµευση για πλήρη τήρηση των όρων της, όπως αυτοί 
περιλαµβάνονται στα Συµβατικά Τεύχη. 

.....Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους χρηστής οικονοµικής διαχείρισης των 
διαθέσιµων πιστώσεων του έργου, άποψη της Υπηρεσίας µας είναι ότι η αποζηµίωση των 
εργασιών σκυροδέµατος µε τον αντίστοιχο ξυλότυπο πρέπει να γίνει σύµφωνα µε 
το άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β29.3.1., όπως ορθά έχετε εφαρµόσει.” 

 
 

Επειδή  µετά τα ανωτέρω, 
1. δεν τίθεται θέµα εκτέλεσης µη εγκεκριµένων ποσοτήτων, όταν αυτές είναι εξ 

ολοκλήρου διαθέσιµες από τη µελέτη και  
2. έχει ήδη συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ, έχει υπογραφεί µε επιφύλαξη από τον ανάδοχο και 

έχει αποσταλεί στο Τεχνικό Συµβούλιο πριν από την ηµέρα της υποβολής της εν 
λόγω ένστασης, 

η υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της µε αρ.πρωτ.932/13-1-17 ένστασης της 

εταιρείας VALCON A.T.E., ανάδοχο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16). 

 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και τις σχετικές 
διατάξεις του Π.∆. 609/85, του Ν. 3669/2008, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 
3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      µε πλειοψηφία   
 

Απορρίπτει την µε αρ.πρωτ.932/13-1-17 ένστασης της εταιρείας VALCON A.T.E., 
ανάδοχο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» (Α.Μ. 
49/15, Α.Ε. 2/16) κατά του µε αρ.πρωτ.44958/29-12-2016 εγγράφου της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης, για τους λόγους που ρητά στο εισηγητικό µέρος 
της απόφασης  αναφέρονται.  
 
Ο ∆Σ Πράτανος Απόστολος, Σαραφιανός Χρήστος, Αγοραστούδη Ευγενία, Χρυσοστοµίδου 
Σαµαρά Ολγα, Ιωσηφίδης Ιωάννης και Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος απείχαν από τη 
συνεδρίαση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 27 /2017. 
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Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                              H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
                        
                                                 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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