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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2017
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2017 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με αριθμό 76/2017 και θέμα “Έγκριση πρακτικών
δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση – συντήρηση – αναβάθμιση
χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου»”.
Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη 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. 5978/20-04-2017 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.
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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 πρότεινε την εισαγωγή του 2ου θέματος στην ημερήσια διάταξη
και εισηγούμενος το θέμα 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 76/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση
– συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου
Αμυνταίου».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 παράγραφός ζ της διακήρυξης η
αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε την εν λόγω απόφαση σε όλους του
προσφέροντες στις 17.04.2017 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης οι
προσφέροντες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε ημερών από την ημέρα
κοινοποίησης ήτοι έως τις 22.04.2017
Επιπλέον για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου ίσου με το ένα τοις εκατό επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι για το παρόν έργο με
προϋπολογισμό 100.000,00€ παράβολο αξίας 1000,00€
Μετά την παρέλευση του πενθημέρου υποβλήθηκε μια ένσταση κατά της με
αριθμό 76/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής στις 21.04.2017 με αριθμό
πρωτοκόλλου 6080 συνοδευόμενη από το απαιτούμενο εκ του νόμου
παράβολο από τον Οικονομικό Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία «Σ. Φασιάς
Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.» αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτεται.
Στην ένσταση του ο εν λόγω Ο.Φ. αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «…στο άρθρο
24.4 της διακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι « οι προσφορές υπογράφονται και
μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών» Δηλαδή δεν αναφέρει
ΠΟΥΘΕΝΑ στο άρθρο 24.4 της διακήρυξης ότι η οικονομική προσφορά
ΠΡΕΠΕΙ να φέρει το όνομα του εκπροσώπου της εταιρίας. Επίσης και αν
υπήρχε παράλειψη, στο άρθρο 24.4 της διακήρυξης δεν αναφέρεται πουθενά
ΡΗΤΑ ότι αυτή είναι αιτία αποκλεισμού….»
Η επιτροπή διαγωνισμού αφού πρώτα εξέτασε το παραδεκτό της
υποβληθείσας ένστασης κατόπιν εξέτασε την ουσία και λαμβάνοντας υπόψη
το άρθρο 24.4 της διακήρυξης, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο «Οι προσφορές
υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση
οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους……..», εισηγείται τα εξής:
α) Να γίνει δεκτή η ένσταση του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία
Φασιάς Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.» λόγω του ότι στο άρθρο 24.4
αναφέρεται ρητά ότι είναι επί ποινή αποκλεισμού η μη αναγραφή
ονοματεπωνύμου του νόμιμου εκπροσώπου του Ο.Φ., η μη αναγραφή
οποίου ήταν και ο μοναδικός λόγος αποκλεισμού του.

«Σ.
δεν
του
του

β) Να τροποποιηθούν τα πρακτικά ως προς το σκέλος ακύρωσης της
προσφοράς του εν λόγω Ο.Φ. και την ανάδειξή του ως προσωρινού μειοδότη
με ποσοστό έκπτωσης 53,74%
γ) Να επιστραφεί το με α/α 759/21.04.2017 υποβληθέν παράβολο ποσού
1.000,00€
Η Οικονομική επιτροπή, αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην
ημερήσια διάταξης 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. 76/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6080/21-04-2017 ένσταση του Οικονομικό Φορέα
(Ο.Φ.) με την επωνυμία «Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.»
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4. Την από 25-04-2017 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
5. Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη
Β. Εγκρίνει 25-04-2017 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
Γ. Κάνει δεκτή την ένσταση του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία
Φασιάς Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.» λόγω του ότι στο άρθρο 24.4
αναφέρεται ρητά ότι είναι επί ποινή αποκλεισμού η μη αναγραφή
ονοματεπωνύμου του νόμιμου εκπροσώπου του Ο.Φ., η μη αναγραφή
οποίου ήταν και ο μοναδικός λόγος αποκλεισμού του.

«Σ.
δεν
του
του

Δ. Τροποποιεί τα πρακτικά ως προς το σκέλος ακύρωσης της προσφοράς του
εν λόγω Ο.Φ. και την ανάδειξή του ως προσωρινού μειοδότη με ποσοστό
έκπτωσης 53,74%
Ε. Εγκρίνει την επιστροφή του με α/α 759/21.04.2017 υποβληθέν παραβόλου
ποσού 1.000,00€

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 92/2017
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.

