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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Εξέταση ένστασης της εταιρείας Πίλαγας Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ κατά
της αριθ. 322/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου
σχετικά με την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου με
τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».
Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα
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. 1122/23-01-2018 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 Κων/νος,
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρακόπουλος Άγγελος
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 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. 322/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε η
έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις
σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου», σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε
προσωρινός ανάδοχος ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που προσέφερε έκπτωση 56,27%.
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Κατά της ανωτέρω απόφασης, κατέθεσε την με αριθ. πρωτ. εισερχομένου
1205/24-01-2018 ένσταση (κατ’ άρθρο 4.3 της διακήρυξης) ο οικονομικός
φορέας Πίλαγας Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ, η οποίοα υποβλήθηκε μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Στις 29/01/2018, ημέρα Δευτέρα, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του έργου «Επισκευές –
Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου», και συνέταξε την από
29/01/2018 γνωμοδότηση σχετικά με την ένσταση της εταιρείας με την
επωνυμία Πίλαγας Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ. κατά της αριθ. 322/2017 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία παρατίθεται αυτούσια παρακάτω:
«Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του
έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου»
αποτελούμενη από τους:
1. Αναστασία Αλληλόμη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Αμυνταίου, ως
Πρόεδρο,
2. Αθανάσιο Παπαγιάννη, μηχανολόγο μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δήμου
Αμυνταίου, ως μέλος
3. Χρήστο Τζώρτζη, πολιτικό μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δήμου Αμυνταίου, ως
μέλος,
έχοντας υπόψη :
-

-

τις διατάξεις του Ν. 4412/16,
τη διακήρυξη για τη δημοπρασία του προαναφερόμενου έργου, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 253/2017 απόφαση της
Ο.Ε. περί
Επανακαθορισμού όρων δημοπράτησης του προαναφερόμενου έργου και
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
την υπ’ αριθ. 322/2017 απόφαση Ο.Ε. περί Έγκρισης πρακτικών
δημοπρασίας του προαναφερόμενου έργου,
την με αριθ. 1205/24.01.2018 αίτηση - ένσταση της εταιρείας Πίλαγας Κ.
Ιωαννίδης ΑΤΕ κατά της με αριθμό 322/2017 απόφασης οικονομικής
επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου

Αναφέρουμε τα παρακάτω:
Η εν λόγω αίτηση – ένσταση της εταιρίας Πίλαγας Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ υποβλήθηκε
εκπρόθεσμα στις 23/01/2018 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ενώ η προθεσμία υποβολής
ενστάσεων ήταν η 27/12/2017, επιπλέον δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο με το
κατ’ αρ. 5 ΠΔ 39/2017 αρ. 363 Ν.4412/2016 παράβολο και δεν φέρει ψηφιακή
υπογραφή όπως απαιτείται να φέρουν τα έγγραφα που διακινούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Συνεπώς, η ένσταση ασκήθηκε απαραδέκτως και πρέπει να απορριφθεί ως
απαράδεκτη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ένσταση της εταιρίας Πίλαγας Κ. Ιωαννίδης
ΑΤΕ απορρίπτεται.»

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. Τις διατάξεις του εδ. ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010
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3. Την διακήρυξη της δημοπρασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 150/2017
απόφαση Ο.Ε.,
4. Την υπ’ αριθ. 253/2017 απόφαση Ο.Ε.
5. Την υπ’ αριθ. 322/2017 απόφαση Ο.Ε.
6. Την με αριθ. 1205/24-01-2018 αίτηση - ένσταση της εταιρείας Πίλαγας
Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ
7. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη
Β. Απορρίπτει την με αριθ. 1205/24-01-2018 αίτηση - ένσταση της εταιρείας
Πίλαγας Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ως απαράδεκτη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 45/2018
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. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.

