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ΑΠ Ο Σ ΠΑΣ ΜΑ
Από το υπ αριθµ. 3/13-1-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 30/2017

ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης κατά της υπ’αριθµ.
541/2016 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής
σχετικά µε : “Έγκριση πρακτικού ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της
εργασίας µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης
σιντριβανιών”

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι), σήµερα
την 13η-1-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 µ.µ. συνεδρίασε έκτακτα η
Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 983/13-1-2017 πρόσκληση του
Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης» για να συζητηθεί το
παρακάτω θέµα:
1) Εξέταση ένστασης κατά της υπ’αριθµ. 541/2016 Απόφασης Οικονοµικής
Επιτροπής σχετικά µε : “Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για
την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης σιντριβανιών”
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν
παρόντα τα 9 µέλη ,δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΑΠ ΟΝΤΕΣ

Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
Αναγνώστου Πασχάλης
Αποστόλου Στυλιανός
Γεωργαλή Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης
Πράτανος Απόστολος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

Κανείς

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης,
για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου
να συζητηθεί σαν κατεπείγον το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης σε έκτακτη
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής και να ληφθεί η σχετική απόφαση, καθώς
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 127 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, η προθεσµία λήψης απόφασης από
την αναθέτουσα αρχή, επί των ενστάσεων για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη
αξία κάτω των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ορίζεται στις 10 ηµέρες, ήτοι η 14/1/2017
(αρ. Πρωτ. Κατάθεσης ένστασης 183/3-1-2017) µετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Με το από 13-1-2017 έγγραφό της η
αρµόδια επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επισηµαίνει ότι η ανωτέρω καθυστέρηση
στην αποστολή της γνωµοδότησης οφείλεται στη µεσολάβηση ηµερών αργίας και
δυσµενών καιρικών συνθηκών (σφοδρών χιονοπτώσεων).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί θέµα ως
κατεπείγον από την Οικονοµική Επιτροπή και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει
πρώτα η Επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέµατος.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου
75 και µετά από διαλογική συζήτηση, από την οποία προέκυψε ότι το ανωτέρω θέµα
είναι πράγµατι κατεπείγον
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα
Κρίνει το ανωτέρω θέµα ως κατεπείγον
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 1ο της ηµερησίας
διατάξεως θέµα είπε ότι µε την 541/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε
τα από 2-12-2016, 6-12-2016, και 12-12-2016 πρακτικά για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης σιντριβανιών»
σύµφωνα µε το οποίο στο διαγωνισµό κατέθεσαν προσφορά οι:
Α/Α

1

Ηµερ.
Προσφοράς

02-12-2016

2

02-12-2016

3

02-12-2016

Ονοµατεπώνυµο

∆ιεύθυνση

Στο φάκελο
αυτό αναγράφηκε
ο αριθµός

4ο χλµ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, Τ.Κ. 570 01
- ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60479
ΚΑΝΑΡΗ 16 &
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ , Τ.Κ. 555 35
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΑΚΟΥ∆ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του
ΣΠΥΡΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 241, Τ.Κ. 41335
ΛΑΡΙΣΑ

1

2

3

Και απορρίφθηκε η προσφορά:
 του διαγωνιζόµενου “ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ” µε αριθµό φακέλου 2,
 του διαγωνιζόµενου “ΤΑΚΟΥ∆ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ” µε αριθµό φακέλου 3
ενώ έγινε αποδεκτή και ανακηρύχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος η συµµετέχουσα
«ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ» έναντι ποσού 42.842,00 €
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες την 30η-12-2016.
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του του άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 “Για δηµόσιες
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ) σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία
άσκησή της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα”
Ο διαγωνιζόµενος “ΤΑΚΟΥ∆ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ” κατέθεσε εµπροθέσµως την µε αριθµ.
Πρωτ. 183/3-1-2017 ένσταση κατά της υπ’αριθµ. 541/2016 ΑΟΕ µε την οποία ζητά να
γίνουν δεκτά τα δικαιολογητικά συµµετοχής του προκειµένου να ανοιχτεί η οικονοµική
του προσφορά και να απορριφθεί η προσφορά της συµµετέχουσας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ» για τους λόγους που στην ανωτέρω ένστασή του
αναφέρονται.
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο
“Εργασία συντήρησης σιντριβανιών”, που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 486/16
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης γνωµοδοτώντας επί της
ενστάσεως προτείνει την απόρριψή της αναφέροντας :
“...Όσον αφορά στο σκέλος Α1 της ένστασης:
Σύµφωνα µε την παράγραφο ι του άρθρου 7 της ∆ιακήρυξης, απαιτείται “επί ποινή
αποκλεισµού” “Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του κύκλου εργασιών αποκλειστικά στον τοµέα των
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης για τις τρεις τελευταίες
οικονοµικές χρήσεις συνοδευόµενη από δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το αληθές της
δήλωσης όπως είναι ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών, Τιµολόγια, Συµφωνητικά,
Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ∆ηµοσίων Φορέων που να αποδεικνύουν ότι καλύπτονται οι
ελάχιστες απαιτήσεις της παρ.6.1.δ.”.
Στο φάκελο δικαιολογητικών του κ. Τακούδη Θεοφάνη του Σπύρου δεν
προσκοµίστηκε η ανωτέρω Υπεύθυνη ∆ήλωση. Τα αναφερόµενα στην ένσταση
προσκοµισθέντα δικαιολογητικά αποτελούν συνοδευτικά της ανωτέρω µη υποβληθείσας
υπεύθυνης δήλωσης και δεν υποκαθιστούν αυτή.
Όσον αφορά στο σκέλος Β1 της ένστασης:
Σύµφωνα µε την παράγραφο α του άρθρου 6.1 της ∆ιακήρυξης, πρέπει κατά την
τελευταία πενταετία “Η κατασκευή ή εγκατάσταση σιντριβανιών να είναι το κύριο
αντικείµενο της ενασχόλησής του” (του οικονοµικού φορέα).
Η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων η, θ
και ι του άρθρου 7 της ∆ιακήρυξης, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο φάκελο δικαιολογητικών
συµµετοχής της κ. Παπακυριάκου Αφροδίτης – Φωτεινής.
Όσον αφορά στο σκέλος Β2 της ένστασης:
Η υπ΄ αριθµ. 202920/30.11.16 Εγγύηση Συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων που υποβλήθηκε από την κ. Παπακυριάκου Αφροδίτη – Φωτεινή διέπεται από
το άρθρο 72 του Ν.4412/16, όπως ρητά αναγράφεται επ΄ αυτής, και εποµένως περιλαµβάνει
το ακόλουθο στοιχείο: “ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου”.
Εποµένως, η ανωτέρω υποβληθείσα Εγγύηση Συµµετοχής είναι σύµφωνη µε το
άρθρο 20 της ∆ιακήρυξης και το άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Όσον αφορά στο σκέλος Β3 της ένστασης:
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης, για την απόδειξη της Ειδικής Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Ικανότητας του οικονοµικού φορέα απαιτείται η υποβολή των υπεύθυνων
δηλώσεων των παραγράφων η, θ και ι του ίδιου άρθρου, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο
φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής της κ. Παπακυριάκου Αφροδίτης – Φωτεινής. Πιο
συγκεκριµένα, η υπεύθυνη δήλωση της παρ.ι περί του κύκλου εργασιών συνοδεύεται “από
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δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το αληθές της δήλωσης όπως είναι ισολογισµοί ή
αποσπάσµατα ισολογισµών, Τιµολόγια, Συµφωνητικά, Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ∆ηµοσίων
Φορέων που να αποδεικνύουν ότι καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ.6.1.δ.”, και
όχι αποκλειστικά και µόνο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής.
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή απορρίπτει οµόφωνα την υπ΄αριθµ. 183/03.01.17
ένσταση του κ.Τακούδη Θεοφάνη του Σπύρου κατά της υπ΄αριθµ 541/16 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης.”
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει αποδεκτή η γνωµοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, να απορριφθεί η υπ΄αριθµ. 183/03.01.17 ένσταση
του κ.Τακούδη Θεοφάνη του Σπύρου κατά της υπ΄αριθµ 541/16 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης για τους λόγους που ρητά αναφέρονται
στη γνωµοδότηση της επιτροπής και, κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της,
τις διατάξεις του άρθρου 72 και 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010, τη γνωµοδότηση, τις
διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 72 Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του
άρθρου 127 του Ν.4412/2016
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι

οµόφωνα

Αποδέχεται την γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την
εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο “Εργασία συντήρησης σιντριβανιών”, που συγκροτήθηκε
µε την υπ΄αριθµ. 486/16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης και
απορρίπτει την υπ΄αριθµ. 183/03.01.17 ένσταση του κ.Τακούδη Θεοφάνη του Σπύρου
κατά της υπ΄αριθµ 541/16 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης
σχετικά µε : “Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της
εργασίας µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης σιντριβανιών»” για τους λόγους που ρητά
αναφέρονται στην ανωτέρω γνωµοδότηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 30/2017
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

