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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2017
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2017 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με αριθμό 77/2017 και θέμα «Έγκριση πρακτικών
δημοπρασίας του Έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις &
Διαμόρφωση
Κοινόχρηστων
χώρων
Δήμου
Αμυνταίου’,
προϋπολογισμού 291.224,00 €».
Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 6945/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο -7μελών παραβρέθηκαν παρόντα -7- μέλη.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με βάση το εδάφιο ε΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010,
η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη κείμενη
νομοθεσία.
Με την με αριθμό 77/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων
Χώρων Δήμου Αμυνταίου».
Στην αριθ. 6730/27-04-2017 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού προς την
Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου επί της Ένστασης της Κοινοπραξίας της
Ανώνυμης Εταιρείας «ΖΕΥΞΗ Εργοληπτική Κατασκευαστική Τεχνική
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Μελετητική Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.» και
του Ιωάννη Κοσμίδη με διακριτικό τίτλο ‘Κ/Ξ ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. – Κοσμίδης Ι.’
ΚΑΤΑ
της υπ’ αριθ. 77/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου για την «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του Έργου
‘Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις & Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων
Δήμου Αμυνταίου’, προϋπολογισμού 291.224,00 €», που υποβλήθηκε με την
υπ’ αριθ. 6249/24.04.2017 αίτηση του κ. Πατεγάκη Στέφανου του Στέργιου,
αναφέρεται ό,τι:
«Η υποβολή της ένστασης είναι νόμιμη αφού συνοδεύεται από το υπ’ αριθ.
1630/24.04.2017 παράβολο 600,00 € υπέρ δημοσίου για την άσκηση
ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016.
Επίσης η υποβολή της ένστασης γίνεται στα πλαίσια του άρθρου 4.3 –
Ενστάσεις, της Διακήρυξης του έργου (απόφ. 51/2017 Οικονομικής Επιτροπής
Αμυνταίου, ΑΔΑ : 6ΤΡΑΩΨΛ-Σ06).
Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και της υπ’ αριθ.
5316/10.04.2017 εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την διάρκεια
του διαγωνισμού και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, συντάχθηκε ο
Πίνακας Παραδεκτών Προσφορών με την εξής σειρά μειοδοσίας :
1.
2.
3.
4.

SOLIS A.E.
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ
Κ/Ξ ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ – Κοσμίδης Ιωάννης
Κ/Ξ ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ – Ιωαννίδης Ι

48,14 %
47,65 %
36,80 %
20,84 %

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου εγκυρότητας των εγγυητικών
συμμετοχής, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο συμμετέχων :
1. SOLIS A.E.

48,14 %

Το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του
Ν. 4412/2016. Επίσης σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου Άρθρο 23 –
Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής, « … οι αναθέτουσες αρχές δέχονται
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί της ακόλουθες
προϋποθέσεις : α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α
της παρούσας β)πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν
καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της παρούσας. »
Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια οδηγία 15 – Απόφαση 161/2016 – αρ. πρωτ.
5797/25.11.2016 (ΑΔΑ : ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), στο κεφάλαιο Οδηγίες – Α .
Γενικές οδηγίες και τρόπος διάθεσης του ΤΕΥΔ – παρ. 6 « Σε όλες τις
περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή
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έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε
άτομο ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ17, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. » , και, σύμφωνα με την παρατήρηση 17 – « Η
υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές
της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. »
Ανατρέχοντας στον Ν. 4412/2016 άρθρο 73 – Λόγοι αποκλεισμού, παρ. 1 « Η
υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτά. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως : …
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ».
Προχωρώντας στον επανέλεγχο των Τ.Ε.Υ.Δ. των συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :
1. Τ.Ε.Υ.Δ. της εταιρείας «SOLIS A.E.»
Μέρος ΙΙ – Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, αναφέρονται οι
αρμόδιοι εκπρόσωποι του φορέα.
Μέρος ΙΙ – Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του
οικονομικού φορέα, αναφέρονται οι εκπρόσωποι του οικονομικού φορέα και οι
τίτλοι τους καθώς επίσης και τα ΦΕΚ σύστασης του οικονομικού φορέα,
εκπροσώπησης καθώς και νέες ταυτότητες μελών Δ.Σ. Έτσι δίνεται η
δυνατότητα ελέγχου των ΦΕΚ καθώς επίσης και ποια πρόσωπα με τις
ταυτότητές τους αποτελούν το Δ.Σ. του οικονομικού φορέα.
Μέρος ΙΙΙ – Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, η
απάντηση του οικονομικού φορέα είναι ΟΧΙ.
Μέρος IV – Τελικές δηλώσεις, το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
οικονομικού φορέα καθώς επίσης και από κάθε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του.
Η επαλήθευση των ονομάτων στο ΤΕΥΔ γίνεται με το ΦΕΚ 2732/Α.ΕΑ.Π.Ε./15.05.2013 – Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «SOLIS A.E.», το οποίο δηλώνεται στο Μέρος ΙΙ –
Β. στο τμήμα για αναφορά λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την
εκπροσώπηση.
Η αναγραφή του ΦΕΚ, στο οποίο αναγράφονται όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του οικονομικού φορέα, με τα στοιχεία διεύθυνσης, στοιχεία
αστυνομικής ταυτότητας και στοιχεία ΑΦΜ, πληρούν την απαίτηση της
αναγραφής των στοιχείων ταυτοποίησης των προσώπων που υποβάλλουν
και υπογράφουν την Τ.Ε.Υ.Δ. και που στην περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών
είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
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οικονομικού φορέα.
2. Τ.Ε.Υ.Δ. της εταιρείας «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.»
Μέρος ΙΙ – Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, αναφέρονται οι
αρμόδιοι εκπρόσωποι του φορέα .
Μέρος ΙΙ – Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμου εκπροσώπους του
οικονομικού φορέα, αναφέρεται ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, ο
τίτλος του και στις λεπτομέρειες ότι αποτελεί Νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας.
Μέρος ΙΙΙ – Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, η
απάντηση του οικονομικού φορέα είναι ΟΧΙ.
Μέρος IV – Τελικές δηλώσεις, το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται μόνο από τον
φερόμενο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, αλλά από κανένα μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Με βάση τα αναφερόμενα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί
ως προς την εξεταζόμενη νόμιμη ένσταση :
Να γίνει δεκτή ως προς το θέμα συμμετοχής της εταιρείας «ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΑΤ.Ε.Ε.»
Να απορριφθεί ως προς το θέμα συμμετοχής της εταιρείας «SOLIS A.E.»
Τροποποιεί τον Πίνακα Παραδεκτών Προσφορών με τους συμμετέχοντες που
γίνονται δεκτοί κατά σειρά μειοδοσίας που είναι :
1. SOLIS A.E.
2. Κ/Ξ ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ – Κοσμίδης Ιωάννης
3. Κ/Ξ ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ – Ιωαννίδης Ι

48,14 %
36,80 %
20,84 %

Επομένως προσωρινός μειοδότης του έργου αναδεικνύεται ο οικονομικός
φορέας
1. SOLIS A.E.

48,14 %»

Η Οικονομική επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδ. ε παρ.1 αρ. 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την αριθ. 77/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6249/24.04.2017 ένσταση του κ. Πατεγάκη
Στέφανου του Στέργιου ως εκπροσώπου της εταιρίας ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.
4. Την αριθ. πρωτ. 6730/27-04-2017 εισήγηση - γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού
5. Την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την αριθ. 6730/27-04-2017 εισήγηση - γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού
Β. Κάνει δεκτή την ένσταση ως προς το θέμα συμμετοχής της εταιρείας
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤ.Ε.Ε.»
Γ. Απορρίπτει την ένσταση ως προς το θέμα συμμετοχής της εταιρείας
«SOLIS A.E.»
Δ. Τροποποιεί τον Πίνακα Παραδεκτών Προσφορών με τους συμμετέχοντες
που γίνονται δεκτοί κατά σειρά μειοδοσίας που είναι :
1. SOLIS A.E.
2. Κ/Ξ ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ – Κοσμίδης Ιωάννης
3. Κ/Ξ ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ – Ιωαννίδης Ι

48,14 %
36,80 %
20,84 %

και, επομένως, προσωρινός μειοδότης του έργου αναδεικνύεται ο οικονομικός
φορέας
1. SOLIS A.E.

48,14 %

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 101/2017
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
5. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.
6. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

