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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 305/2017
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 44/2017 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Εξέταση ένστασης κατά της αριθ. 284/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και θέμα “Κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας
του έργου με τίτλο «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»,
προϋπολογισμού 1.129.032,26 ευρώ”.
Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη
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. 18441/15-11-2017 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
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρακόπουλος Άγγελος
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική
υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:
Η Οικονομική Επιτροπή με βάση το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 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.
Με την αριθ. 284/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε η
μη κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Εσωτερικό Δίκτυο
Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο
προσωρινός ανάδοχος που αναδείχθηκε με την με αριθμό 185/2017 απόφαση
οικονομικής επιτροπής, και ήταν ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας
ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε..
Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ανωτέρω Οικονομικός Φορέας κατέθεσε την
με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 18272/13-11-2017 ένσταση (κατ’ άρθρο 4.3 της
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διακήρυξης), η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 18497/15-11-2017
έγγραφο στην επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου.
Στις 21/11/2017, ημέρα Τρίτη, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό
Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», και συνέταξε την από 21/11/2017
γνωμοδότηση σχετικά με την ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία
ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. κατά της αριθ. 284/2017 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής, η οποία παρατίθεται αυτούσια παρακάτω:
«Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του εν
λόγω έργου, αποτελούμενη από τους:
1. Αναστασία Αλληλόμη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Αμυνταίου, ως
Πρόεδρο,
2. Ευάγγελο Τοπάλη Χημικό Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο Δήμου Αμυνταίου, ως
μέλος,
3. Χρήστο Τζώρτζη, πολιτικό μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δήμου Αμυνταίου, ως
μέλος,
4. Αθανάσιο Παπαγιάννη, μηχανολόγο μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δήμου
Αμυνταίου, ως μέλος,
5. Ειρήνη Γοράντη εκπρόσωπο ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος,
6. Αργύριο Χατζή, εκπρόσωπο ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος,
7. Αλέξανδρο Καρακούκα, εκπρόσωπο Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων Ν. Φλώρινας, ως μέλος
και έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του Ν. 4412/16,
 την διακήρυξη για τη δημοπρασία του προαναφερόμενου έργου, η οποία
εγκρίθηκε με τη υπ’ αριθ. 149/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί Καθορισμού
όρων δημοπράτησης του προαναφερόμενου έργου και συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού,
 την υπ΄ αριθ. 171/2017 απόφαση Ο.Ε. περί Συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού του προαναφερόμενου έργου
 την υπ’ αριθ. 185/2017 απόφαση Ο.Ε. περί Έγκρισης πρακτικών
δημοπρασίας του προαναφερόμενου έργου,
 το υπ’ αριθ. 13636/04-09-2017 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς την
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ με θέμα τη «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών»,
 το υπ’ αριθ. 14833/21-09-2017 έγγραφο της ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ με θέμα την
«Υποβολή δικαιολογητικών για έλεγχο, για ανάθεση του έργου: «Εσωτερικό
Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» όπως ορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης
του έργου
 το υπ’ αριθ. 15900/29-09-2017 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς την
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ με θέμα «Ειδοποίηση προσκόμισης – συμπλήρωσης
δικαιολογητικών για τον διαγωνισμό του έργου: Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης
Τ.Κ. Κέλλης»,
 το υπ’ αριθ. 15624/04-10-2017 έγγραφο της ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ με θέμα την
«Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για έλεγχο, για ανάθεση του
έργου: Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»
 την υπ’ αριθ. 284/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί Κατακύρωσης ή μη της
δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ .Κέλλης»
 την με αριθμό πρωτοκόλλου 18272/13-11-2017 ένσταση της εταιρείας
ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και συνοδευόμενη από
το απαιτούμενο παράβολο.
Συνεδρίασε σήμερα 21-11-2017 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου Αμυνταίου στον
4ο όροφο με σκοπό την γνωμοδότηση επί της από 13-11-2017 και με αριθ. πρωτ.
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18272 ένστασης της εταιρείας ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. κατά της με αριθμό 284/2017
απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, όπως ορίζει το 4.3 της
διακήρυξης του εν λόγω έργου.
Η επιτροπή εξέτασε το παραδεκτό της άσκησης ένστασης και διαπίστωσε ότι η
ένσταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, συνοδευόμενη από το απαιτούμενο παράβολο
του άρθρου 127 του Ν4412/16 (Α/Α παραβόλου 3051/10-11-2017). Έτσι αποφάσισε
ομόφωνα να προχωρήσει και στην εξέταση της ουσίας αυτής.
Τα μέλη της επιτροπής πλην του κ Αλέξανδρου Καρακούκα, εκπροσώπου του
Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Φλώρινας αναφέρουμε τα
εξής:
Α) Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού του εν λόγω έργου ήτοι στις 01.08.2017
η εταιρία ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. υπέβαλε στον φάκελο των δικαιολογητικών το
απαιτούμενο από τη διακήρυξη Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ). Στο Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις του ΤΕΥΔ εκτός των άλλων δηλώνει και το
εξής «…………Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση,
κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.»
Β) Στο άρθρο 4.2α της διακήρυξης περιγράφεται η διαδικασία της υποβολής των
δικαιολογητικών χωρίς να αναφέρει ρητά την ημερομηνία που πρέπει να φέρουν τα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις, 4.2α(i) και 4.2α(iii) της
διακήρυξης αναφέρονται αυτολεξεί τα εξής: «Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), είναι ψευδή ή ανακριβή» και «αν από τα
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της
παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά τηρούμενης της ανωτέρω διαδικασίας» αντιστοίχως.
Γ) Στο άρθρο 23.2 της διακήρυξης αναφέρονται τα εξής «Το δικαίωμα συμμετοχής και
οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της
παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν
την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται
έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται
της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. ………..»
Δ) Τα στάδια του διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις
περιγραφόμενες διαδικασίες του Ν4412/16 είναι τα εξής α)με τον καθορισμό των
όρων του διαγωνισμού ο αναθέτων φορέας/αρχή προσκαλεί τους οικονομικούς
φορείς σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα να υποβάλλουν προσφορές
συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία και β) μετά την κατακύρωση του
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αποτελέσματος ο αναθέτων φορέας/αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο για την υπογραφή
της σύμβασης
Ε) Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται ακόμα στο στάδιο πριν την
κατακύρωση. Όπως προβλέπεται και διαχωρίζεται από το άρθρο 23.2, η υποβολή
των δικαιολογητικών σε αυτό το στάδιο διέπεται από το άρθρο 4.2(α) ενώ μετά την
κατακύρωση όταν ο ανάδοχος προσκληθεί για την υπογραφή της σύμβασης, η
υποβολή δικαιολογητικών διέπεται από το άρθρο 4.2(β) το οποιο μεταξύ άλλων
αναφέρει « ….. Η αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη
σύμβαση,……………… Μετά ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση
της αναθέτουσας αρχής…………» μόνο σε αυτό το σημείο αναφέρεται σε
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και επιπλέον μόνο σε αυτό το στάδιο αναφέρεται
ότι τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά από πρόσκληση διαχωρίζοντας την
διαδικασία αυτή από την περιγραφόμενη στο 4.2(α) όπου τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση «…η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(προσωρινό ανάδοχο) να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο
23.2-23.10…..»
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν σε αυτό το
στάδιο του διαγωνισμού διέπονται από το άρθρο 4.2 (α) σύμφωνα με το οποίο θα
πρέπει με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να αποδεικνύεται ότι έχουν τηρηθεί οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ο οποίος διεξήχθη μετά από
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στις 03.08.2017, σύμφωνα με το 23.2 τα
δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ισχύ, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις ειδικές
διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής
δικαιολογητικών της πρόσκλησης ήτοι έξι μήνες πριν τις 01.08.2017 (ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού) και όχι όπως υποστηρίζεται στην εν λόγω ένσταση
πριν την ημερομηνία υποβολής των.
Επιπρόσθετα σε σκεπτικό της απόφασης 96/2017 το 6ου κλιμακίου της αρχής
εξέτασης προδικαστικών προσφυγών καταδεικνύει το πνεύμα του νόμου
αναφέροντας ότι η επιταχυμένη διαδικασία προϋποθέτει και ερείδεται επί μιας
καταρχήν εμπιστοσύνης ως προς τον υποβάλλοντα το ΤΕΥΔ και δια αυτού
προβαίνοντα σε υπεύθυνες δηλώσεις, προσφέροντα οικονομικό φορέα και όσον τα
εξ αυτού δηλούμενα, τα οποία θα ελεγχθούν επισταμένως κατά το στάδιο
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης πριν την οριστικοποίηση της
ανακήρυξής του ως αναδόχου.
Τα ποινικά μητρώα που προσκομίστηκαν για δυο από τα μέλη του Δ.Σ., για την κα
Νούσκα Μαρία του Αχιλλέα (αρ. πρωτ. 6865/03-08-2017) και υπεύθυνη δήλωση (2009-2017) της ανωτέρω, αντίγραφο ποινικού μητρώου του κ Παπαγιαννέρη Φώτιου
του Παναγιώτη (αρ. πρωτ. 204455/08-08-2017) και υπεύθυνη δήλωση (15-09-2017)
του ανωτέρω, αντίγραφο ποινικού μητρώου του κ Βαρβάρα Βασιλείου του Χρήστου
(αρ. πρωτ. 6849/03-08-2017) και υπεύθυνη δήλωση (14-09-2017) του ανωτέρω
οπότε δεν δύναται να ελεγχθεί αν έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής στον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 01.08.2017 μετά από τη
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.
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Επίσης σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 1528/Γ.Φ./21-3-2005 έγγραφο του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε/Γ.Γ.Δ.Ε. «……,σύμφωνα με την
κρατούσα νομολογία των δικαστηρίων τα οποία έχουν τη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα
να αποφαίνονται περί της ερμηνείας της ισχύουσας νομοθεσίας, τα πιστοποιητικά
ποινικού μητρώου έχουν τρίμηνη ισχύ από την έκδοσή τους και κατά συνέπεια η θέση
αυτή πρέπει να γίνει δεκτή ως γενικά ισχύουσα, με την επιφύλαξη τυχόν ρητής
αντίθετης ρύθμισης βάσει ειδικών διατάξεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις
οποίες (και μόνον) ισχύουν οι τυχόν υπάρχουσες διαφορετικές ρυθμίσεις».
Τέλος ακόμα και στην περίπτωση που γινότανε δεκτός ο ισχυρισμός της ενιστάμενης
εταιρίας ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο στάδιο αυτό πρέπει να είναι
σε ισχύ κατά την υποβολή τους, η εν λόγω εταιρία προσκόμισε την με αριθμό
63623923/25.07.2017 φορολογική ενημερότητα η οποία κατά την ημερομηνία
υποβολής της δεν ήταν σε ισχύ (ενώ ήταν σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού κάτι που συμφωνεί με το σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης),
οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να κηρυχτεί έκπτωτη.
Το μέλος της επιτροπής κ. Αλέξανδρος Καρακούκας, εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η εν
λόγω ένσταση καθώς υποστήριξε ότι το μηδενικό απόσπασμα ποινικού μητρώου
που εκδόθηκε λίγες μέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού καλύπτει κατ’
ουσίαν την απαίτηση του άρθρου 4.2 της διακήρυξης.
Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού εισηγούνται την απόρριψη της
ένστασης.»

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι
στις 13/11/2017 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις», και σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 107 του Ν.
4497/17 (ΦΕΚ 171Α) ισχύει “Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 103 του
ν.4412/2017 διαγράφεται η φράση «κηρύσσεται έκπτωτος» και αντικαθίσταται
από τη φράση «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου»”.
Προτείνεται λοιπόν η τροποποίηση της αριθ. 284/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και την αντικατάσταση της παραγράφου Β του
αποφασιστικού μέρους ως εξής:
«Β. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ,
ο οποίος αναδείχθηκε με την με αριθμό 185/2017 απόφαση οικονομικής
επιτροπής.»
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ
171/13-11-2017 τ. Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
2. 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)»
3. Τις διατάξεις του εδ. ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010
4. Την διακήρυξη της δημοπρασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 149/2017
απόφαση Ο.Ε.
5. Την υπ’ αριθ. 171/2017 απόφαση Ο.Ε.
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6. Την υπ’ αριθ. 185/2017 απόφαση Ο.Ε.
7. Την αριθ. 284/2017 απόφαση Ο.Ε.
8. Το υπ’ αριθ. 13636/04-09-2017 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς
την ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ με θέμα τη «Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών»,
9. Το υπ’ αριθ. εισερχομένου 14833/21-09-2017 έγγραφο της ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΑΤΕΕ με θέμα την «Υποβολή δικαιολογητικών για έλεγχο, για ανάθεση
του έργου: Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», όπως ορίζονται
στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου
10. Το υπ’ αριθμ. 15900/29-09-2017 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς
την ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ με θέμα «Ειδοποίηση προσκόμισης –
συμπλήρωσης δικαιολογητικών για τον διαγωνισμό του έργου:
Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»,
11. Το υπ’ αριθ. 15624/04-10-2017 έγγραφο της ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ με
θέμα την «Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για έλεγχο, για
ανάθεση του έργου: Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»
12. Την με αριθ. πρωτ. 18272/13-11-2017 ένσταση της εταιρείας
ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.
13. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την από 21/11/2017 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο «Εσωτερικό
Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 1.129.032,26 ευρώ.
Β. Απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. 18272/13-11-2017 ένσταση της εταιρείας
ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. κατά της αριθ. 284/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.
Γ. Τροποποιεί την με αριθμό 284/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δ. Αμυνταίου και αντικαθιστά την παράγραφο Β του αποφασιστικού μέρους
ως εξής:
«Β. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ,
ο οποίος αναδείχθηκε με την με αριθμό 185/2017 απόφαση οικονομικής
επιτροπής.»
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 305/2017
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

