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(Ημερήσιας Διάταξης)

Εξέταση ένστασης του Ζιάρα Χρήστου-Αριστοτέλη κατά
υπ΄αριθμ. 160/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

της

Στο Πολύκαστρο σήμερα 15-01-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 216/10-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3)Μπαβέλης Δημήτριος, 4) Τζούρτζος Αθανάσιος, 5)Φράγκος
Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 2) Αριζάνης Ηλίας.
*Πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:
1.Απευθείας ανάθεση εργασιών αποχιονισμού Δήμου Παιονίας λόγω
επειγουσών αναγκών έτους 2019.
2.Απευθείας ανάθεση προμήθειας άλατος αποχιονισμού Δήμου Παιονίας
λόγω επειγουσών αναγκών έτους 2019.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους,
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την 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 επιστήμονες»
Βάσει της 127/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης
του συνοπτικού διαγωνισμού, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του
διαγωνισμού για την εργασία «Χωματουργικές εργασίες Δήμου Παιονίας».
Επίσης με την 160/2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην
έγκριση του υπ’ αριθ. 21060/27-11-2018 πρακτικό παραλαβής προσφορών –
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της προσφοράς της
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε για την εργασία
«Χωματουργικές εργασίες Δήμου Παιονίας».
Ακολούθως ο ΖΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,προχώρησε στην υποβολή
ένστασης κατά της 160/2018 απόφασης της Οικον. επιτροπής και
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εξετάσει την ένσταση του ΖΙΑΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και να εγκρίνει το 22820/21-12-2018 πρακτικό
γνωμοδότησης των ενστάσεων της επιτροπής:
Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
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Σήμερα την 21-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Πολύκαστρο η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 127/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για να γνωμοδοτήσει επί της ένστασης που κατέθεσε ο ΖΙΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, κατά της υπ’ αριθμ. 160/2018 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 21060/2018
πρακτικό παραλαβής προσφορών-ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής &
αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την “Χωματουργικές εργασίες
Δήμου Παιονίας”.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:
1) ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
2) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
3) ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συγκεκριμένα η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί της ενστάσεως ως εξής:
Με τον πρώτο λόγο της η ενιστάμενη αιτείται την ακύρωση της υπ’ αριθμ.
160/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας, διότι η
προσφορά της ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. αποκλίνει από
τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριμένα δεν προσκομίστηκε παραστατικό
πληρωμής τελών για μηχάνημα έργου της εταιρίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3481/2006 «..της επιβολής του
τέλους (ετήσιο τέλος χρήσης) της παραγράφου αυτής απαλλάσσονται τα
ερπυστριοφόρα πάσης φύσεως, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και τα περονοφόρα,
ανεξάρτητα αν κινούνται με κινητήρες ηλεκτρικούς ή εσωτερικής καύσεως...».
Στο άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 20305/15.11.2018 ορίζεται ότι για την
απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να
προσκομίσουν εκτός των άλλων και παραστατικό πληρωμής τελών έτους 2018.
Στον
φάκελο
τεχνικής
προσφοράς
που
κατέθεσε
η
εταιρία
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δεν προσκομίστηκε
παραστατικό πληρωμής τέλους για το μηχάνημα έργου με στοιχεία ΜΕ2470
(προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar).
Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα
ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. 160/2018 απόφασή της ενέκρινε το υπ’ αριθμ.
21060/2018 πρακτικό και ανάδειξε προσωρινό ανάδοχο για τις
χωματουργικές εργασίες την εταιρία ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε., κρίνοντας την προσφορά της ικανοποιητική για τον Δήμο και
σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Επειδή στο άρθρο 18 του ν. 4412/2016, ορίζεται ότι «1. Οι αναθέτουσες
αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις
και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της
αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της
προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού
και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης. [...] Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το
σκοπό αυτό δημοσίων πόρων».[...].
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 4412/2016 «Οι όροι των
εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να
επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών [...]
2. Τα έγγραφα της σύμβασης....περιέχουν ιδίως:[...] ε) την ακριβή περιγραφή
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης [...] ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά
(προδιαγραφές) [...] των αγαθών [...] ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση
από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς [...] κ) τα
απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λ.π.)».
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Επειδή όπως συνάγεται από τη ρητή διατύπωση των ανωτέρω άρθρων, οι
αναθέτουσες αρχές κατά τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ενώπιόν
τους, οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα, χωρίς
αδικαιολόγητες διακρίσεις και να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους με τρόπο διαφανή και αναλογικό. Επιπλέον, οι όροι του διαγωνισμού
οφείλουν να είναι σαφείς και πλήρεις και να μην επιδέχονται παρερμηνειών.
Εξάλλου, η διακήρυξη του διαγωνισμού, ως κανονιστική πράξη, δεσμεύει με
τους όρους της, τόσο τους τρίτους προς τους οποίους απευθύνεται, όσο και το
ίδιο το νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει τον σχετικό διαγωνισμό, το οποίο
υποχρεούται εφεξής και μέχρι τέλους της διαδικασίας του διαγωνισμού να
εφαρμόζει τα όσα ορίζονται σε αυτή.
Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να προσδιορίζονται επακριβώς στο κείμενο της
διακήρυξης τα προς συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα
υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς δικαιολογητικά και λοιπά
στοιχεία.
Ενόψει τούτων, αλλά και των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της
διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν
την διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει
να υποβάλει τα αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην
οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία προκειμένου να
συμμετάσχει νομίμως στο διαγωνισμό. Σκοπός της ενιαίας εφαρμογής των όρων
της διακήρυξης και της τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας, είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς πλαισίου, εντός του οποίου θα
διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η αποφυγή αδικαιολόγητων αιφνιδιασμών των εν
δυνάμει υποψηφίων, οι οποίοι σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας
θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ασφαλώς και με ακρίβεια τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και θα έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω και για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται η
Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Παιονίας την απόρριψη της ενστάσεως που υποβλήθηκε.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
2) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
3) ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική
Επιτροπή καλείται να εξετάσει την ένσταση της εταιρείας ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΕ
κατά της υπ΄ αριθμ. 88/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και να εγκρίνει
το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους Διακήρυξης.
3) Την ένσταση του ΖΙΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
4)Το αριθμό 22820/21-12-2018 πρακτικό γνωμοδότησης των ενστάσεων της
επιτροπής .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Απορρίπτει την ένσταση του ΖΙΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ κατά της αριθμό
160/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής και την έγκριση του πρακτικού
22820/21-12-2018 γνωμοδότησης των ενστάσεων της επιτροπής .
2) Να κατακυρωθεί η προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής στην
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας
συνεδρίαση.
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Για το 1ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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