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ΑΔΑ: ΩΘ68ΩΨΛ-ΝΡΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Επιστροφή παραβόλου της ένστασης για το έργο
«Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων
χώρων Δήμου Αμυνταίου».
Στο Αμύνταιο, στις 18 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε
σε Τακτική 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. 6988/14-05-2018 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
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ρακόπουλος Άγγελος
Νάτσης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Η Οικονομική Επιτροπή με βάση το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
72 του Νόμου 3852/2010, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή
δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς συμβούλους.
Έχοντας υπόψη:
Τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις και
Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου», που έγινε στις
06.04.2017.
Την υπ’ αριθ. 5316/10.4.2017 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
δημοπρασία και τον προσωρινό μειοδότη.
Την υπ’ αριθ. 77/10.4.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί
Έγκρισης πρακτικών της παραπάνω δημοπρασίας του έργου.
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Την από 24.4.2017 Ένσταση της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
«Κοινοπραξίας Ζεύξη ΑΤΕ-Κοσμίδης Ι.» και το υπ’ αριθ. 1630/24.4.2017
Παράβολο των 600,00 €, κατά της απόφασης 77/2017 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής.
Την υπ’ αριθ. 6730/27.4.2017 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού προς την
Οικονομική Επιτροπής επί της υποβληθείσας ένστασης.
Την υπ’ 101/28.4.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την
Εξέταση της Ένστασης.
Την με αριθ. 8020/19.5.2017 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού προς την
Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου για την κατακύρωση δημοπρασίας και την
ανακήρυξη μειοδότη του έργου.
Την υπ’ αριθ. 127/29.5.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου.
Το υπ’ αριθ. 85295/21.6.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ν.
Φλώρινας περί της υποβληθείσας προσφυγής της Κοινοπραξίας κατά της υπ’
αριθ. 101/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου.
Το υπ’ αριθ. 9905/22.06.2017 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου για την υποβολή
στοιχείων προς την Δ/νση Διοίκησης Ν. Φλώρινας σχετικά με την δημοπρασία
του έργου.
Την υπ’ αριθ. 100954/18.7.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, περί Απόρριψης της Προσφυγής της
Κοινοπραξίας.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν. 4412/16 που διέπει τις διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων :
Άρθρο 98-Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων
Άρθρο 360-Δικαίωμα άσκησης προσφυγής
Άρθρο 361-Προθεσμία άσκησης προσφυγής
Άρθρο 362-Άσκηση προσφυγής/Άσκηση παρέμβασης
Άρθρο 363-Παράβολο

και

αιτήσεων

Για την ένσταση κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αυτή θα
έπρεπε να υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), μια και ο προϋπολογισμός του έργου ήταν μεγαλύτερος των
60.000,00€.
Όμως η ΑΕΠΠ δεν είχε συσταθεί την περίοδο της δημοπράτησης του έργου
από τον Δήμο Αμυνταίου. Η έναρξη λειτουργίας της ΑΕΠΠ είναι η 01.03.2018
σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 1250/28.2.2018 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΕΠΠ, ισχύουν τα
αναφερόμενα στο :
Άρθρο 376-Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
Επομένως καθότι την περίοδο της δημοπράτησης του έργου δεν είχε συσταθεί
η ΑΕΠΠ, η ένσταση κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αμυνταίου, κατατέθηκε στον Δήμο Αμυνταίου, συνοδευόμενη από το
υπ’ αριθ. 1630/24.4.2017 παράβολο των 600,00€.
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Στον Ν.4412/16, άρθρο 363 παρ. 5 αναφέρει χαρακτηριστικά :
«Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του.»
Καθότι η ένσταση έγινε μερικώς δεκτή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
6730/27.4.2017 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και την υπ’ αριθ.
101/28.4.2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, αλλάζοντας τη
σειρά κατάταξης του διαγωνισμού, το παράβολο πρέπει να επιστραφεί.
Επομένως προτείνεται η επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα
κοινοπραξία βάση και της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α΄) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το εδάφιο ε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
3. Την αριθ. 77/2017 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 101/2017 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 127/2017 απόφαση Ο.Ε.
6. Την εισήγηση του Πρόεδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.
Β. Την επιστροφή του αριθ. 1630/24.4.2017 παραβόλου υπέρ δημοσίου αξίας
600,00€ στην συμμετέχουσα στο διαγωνισμό κοινοπραξία με τον διακριτικό
τίτλο «Κ/Ξ ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ-Κοσμίδης Ι.».

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 156/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ε.

