
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 17ης /19-5-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Παιανίας

Αριθ. Αποφ.  99/2015

ΘΕΜΑ:  Λήψη  απόφασης  επί   της  ένστασης  που  υποβλήθηκε  κατά  του
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του  έργου  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  του  οικισμού  της
Παιανίας (1ος ειδικός προϋπολογισμός)» και κατακύρωση του αποτελέσματος. 

Στην Παιανία και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 19 Μαΐου  2015 ημέρα Τρίτη και
ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
6587/15-5-2015 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 και τα επτά  (7) μέλη ήτοι :

Παρόντες:

1. Στάμου Σπυρίδων, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Πρίφτης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος - μέλος Ο.Ε.
3. Χελιδονόπουλος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος -μέλος Ο.Ε.
4. Θανάσης Σταύρος, Αντιδήμαρχος -μέλος Ο.Ε.
5. Βαληλής Γεώργιος, Αντιδήμαρχος -μέλος Ο.Ε.
6. Μάδης Ισίδωρος, δημοτικός σύμβουλος- Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
7. Αντωνίου Έλενα, δημοτική σύμβουλος-μέλος Ο.Ε.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κωλέτση Ζήκο, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

ΘΕΜΑ  9ο 
Λήψη απόφασης επί  της ένστασης που υποβλήθηκε κατά του Πρακτικού της
Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της  Παιανίας  (1ος

ειδικός προϋπολογισμός)» και κατακύρωση του αποτελέσματος. 

Πρόεδρος  Ο.Ε.:  Προκειμένου  να  εκτελεστεί  το  έργο  «Κατασκευή  εσωτερικού
δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας (1ος ειδικός προϋπολογισμός)»
προϋπολογισμού 13.558.900,00 € (με αναθεώρηση και  Φ.Π.Α.),  σύμφωνα με την
20/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης
του διαγωνισμού, έγινε η δημοπρασία στις 24-3-2015.
    
 Σύμφωνα με την από 7-4-2015 ανακοίνωση της προέδρου της Ε.Δ. και το από 7-4-
2015 πρακτικό του διαγωνισμού, προσωρινή μειοδότρια προσφορά αναδείχτηκε
η  προσφορά  της  εργοληπτικής  εταιρείας  «ΤΡΙΚΑΤ  ΑΕΚΤΕ»  με  έκπτωση
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57,07%, ενώ δεύτερη σε σειρά μειοδοσίας  αναδείχτηκε η εργοληπτική εταιρεία  «Κ.
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» που προσέφερε ποσοστό 55,83%.
    
 Κατά του πρακτικού υποβλήθηκε η με αριθ. πρωτ.  4983/14-4-2015 ένσταση της
εργοληπτικής  εταιρείας  «ΙΛΙΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία ζητά την εν μέρει ακύρωση του ανωτέρω πρακτικού
και τον αποκλεισμό από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία των εταιρειών:

1) «ΤΡΙΚΑΤ  ΑΕΚΤΕ», διότι  όπως  ισχυρίζεται  δεν  συμφωνεί  με  τους  όρους  της
διακήρυξης,  η  προσκομισθείσα  με  αριθ.  πρωτ.  5669/10-3-2015  βεβαίωση  του
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που αφορά στην ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και
των στελεχών αυτής (που έχει λήξει στην ενημερότητα πτυχίου) και

2)  «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» για τον ίδιο όπως προηγούμενα λόγο σχετικά με την υπ’
αριθ. πρωτ. 5788/12-3-2015 βεβαίωση του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς επίσης
σχετικά με την με αριθ. πρωτ. 727/27-2-2015 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
που εκδόθηκε από την ΦΑΕ Πειραιά,  όπου θεωρεί  ότι  είναι  πλημμελής  διότι  δεν
αναφέρει την υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά.
  
      Η Ε.Δ. με το υπ’ αριθ. ΔΥ/11-5-2015 έγγραφό της μας διαβίβασε το από 7-4-2015
Πρακτικό Διαγωνισμού καθώς και την από 11-5-2015 γνωμοδότηση επί της ένστασης
που υποβλήθηκε, την οποία απορρίπτει  για τους εξής λόγους: 

   Αναφορικά με τον πρώτο ισχυρισμό της ενιστάμενης ως προς τις βεβαιώσεις του
Ε.Τ.Α.Α.  – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,  με αριθ. πρωτ. 5669/10-3-2015 & 5778/12-3-2015 ότι  δεν
συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 23.2.1) ως προς την  ασφαλιστική
ενημερότητα της εταιρείας και των στελεχών αυτής που έχει λήξει στην ενημερότητα
πτυχίου, κρίνεται αβάσιμος διότι:
Η  διακήρυξη  τύπου  Α (στην  οποία  διαθέτουν  όλοι  οι  διαγωνιζόμενοι  Ενημερότητα
Πτυχίου),  στο  άρθρο  23.2.1  αναφέρει  «Οι  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που  είναι
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκομίσουν  «Ενημερότητα Πτυχίου»  για χρήση
σε  δημοπρασίες,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  κάθε  φορά  υπουργική  απόφαση.  Η
Ενημερότητα  Πτυχίου  επί  ποινή  αποκλεισμού,  πρέπει  να  είναι  σε  ισχύ  κατά  την
ημερομηνία  λήξης  της  παραλαβής των  προσφορών.  Στην  περίπτωση  που  η
φορολογική  ή  η  ασφαλιστική  ενημερότητα  που  αναγράφονται  στην  Ενημερότητα
Πτυχίου  έχουν  λήξει,  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  (του  μεμονωμένου
υποψηφίου μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά
και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να
αποδείξει  την  ενημερότητα  αυτή  εφόσον  αναδειχθεί  μειοδότης.  Εφόσον  στην
Ενημερότητα  Πτυχίου  δεν  αναγράφεται  ρητά ότι  τα  στελέχη  του  πτυχίου  του
διαγωνιζόμενου  είναι  ασφαλιστικώς  ενήμερα  στο  ΤΣΜΕΔΕ,  ο  διαγωνιζόμενος
προσκομίζει  επιπλέον  της  Ε.Π.  ασφαλιστική  ενημερότητα  εν  ισχύει  για  τα
στελέχη  αυτά.   Δεν  απαιτείται  προσκόμιση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από  άλλα
ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη.».  Εφόσον
σε  κανένα  σημείο  της  διακήρυξης  δεν  προβλέπεται  η  υποχρέωση  προσκόμισης
ξεχωριστών βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας και όπως προκύπτει από το υπ’
αριθ. 14500/2014 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ότι το ταμείο μεταξύ άλλων
εκδίδει  και  τις  εξής  ενημερότητες:  ατομική  ασφαλιστική  ενημερότητα  και  εταιρική
ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτής (όχι για την εταιρεία), δεν υφίσταται
περιθώριο για παρερμηνείες και αμφισβητήσεις.
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   Επομένως οι βεβαιώσεις του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., με αριθ. πρωτ. 5669/10-3-
2015  &  5788/12-3-2015  που  κατατέθηκαν  από  τις  ΤΡΙΚΑΤ  ΑΕΚΤΕ»  και  «Κ.
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» αντίστοιχα καλύπτουν επαρκώς τους όρους της διακήρυξης.
   Όσον αφορά δε, στην υπ’ αριθ. 14445/11930,11700/9753/26-3-2014 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία έγινε δεκτός ο
αποκλεισμός  εταιρείας  από  διαγωνισμό,  αναφέρεται  προφανώς  σε  άλλου  τύπου
διακήρυξη (τύπου Β), διότι η διακήρυξη εκείνης της δημοπρασίας, σύμφωνα πάντα με
την  παραπάνω απόφαση στο  άρθρο  23.2.2,  έλεγε:  «Τα  αποδεικτικά  ασφαλιστικής
ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και
να  αφορούν  την  ίδια  την  επιχείρηση,  ενώ ειδικότερα πρέπει  να  προσκομίζεται  και
ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ».
  
   Σχετικά με τον δεύτερο ισχυρισμό της ενιστάμενης ως προς την με αριθ. πρωτ.
727/27-2-2015  βεβαίωση  φορολογικής  ενημερότητας  που  εκδόθηκε  από  την  ΦΑΕ
Πειραιά για την εταιρεία «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» κρίνεται και αυτός αβάσιμος, διότι:
   Η διακήρυξη σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός δεν κάνει μνεία
ότι η προσκομιζόμενη φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να εκδίδεται για συμμετοχή
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να απευθύνεται στην υπηρεσία που υποβάλλεται η
προσφορά. Άλλωστε ούτε από τις επικαλούμενες, στην ένσταση,  ΠΟΛ 1274/2013 &
ΠΟΛ  1065/23-2-2014,  προκύπτει  κάτι  τέτοιο.  Από  αυτές  προκύπτει  ρητά  ότι:  «Η
προσκόμιση  αποδεικτικού  ενημερότητας  καθίσταται  υποχρεωτική  στις  εξής
περιπτώσεις:  δ.  Για τη  συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων
έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα,  όπως αυτή καθορίζεται  στην κείμενη
νομοθεσία. Το αποδεικτικό ενημερότητας  προσκομίζεται από τον υποβάλλοντα την
προσφορά  στην  υπηρεσία  που  υποβάλλεται  η  προσφορά.»,  πράγμα  και  το  οποίο
συνέβη. Δεν θα πρέπει να συγχέεται το «προσκομίζεται» με το «απευθύνεται». 

Ο  πρόεδρος  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  το  πρακτικό  της  Ε.Δ.,  την
υποβληθείσα ένσταση, την από 13-5-2015 γνωμοδότηση του Ειδικού Συνεργάτη και
Δικηγόρου του Δήμου κ.  Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα επί  της ένστασης καθώς και  τη
σχετική νομοθεσία:

     Προτείνει: 

1.  Την Απόρριψη της με αριθ. πρωτ.  4983/14-4-2015 ένστασης της εργοληπτικής
εταιρείας  «ΙΛΙΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για  τους  λόγους  όπως  αυτοί  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  εισηγητικό
μέρος, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Ε.Δ. 
2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 24-
3-2015  ενώπιον  της  Ε.Δ.,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού  της  Παιανίας  (1ος

ειδικός  προϋπολογισμός)»,  στην  εργοληπτική  εταιρεία  «ΤΡΙΚΑΤ  ΑΕΚΤΕ» που
προσέφερε έκπτωση 57,07%.

          Η Οικονομική  Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,  έλαβε  γνώση του
περιεχομένου του πρακτικού της Ε.Δ., της υποβληθείσης ένστασης, την από 13-5-
2015 γνωμοδότηση του Ειδικού Συνεργάτη και Δικηγόρου του Δήμου κ. Χρυσοφώτη
Σπυρίδωνα επί της ένστασης καθώς και της σχετικής νομοθεσίας και ύστερα από
διαλογική συζήτηση:
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Α π ο φ α σ  ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α
  

 1. Απορρίπτει την  με  αριθ.  πρωτ.  4983/14-4-2015  ένσταση της εργοληπτικής
εταιρείας  «ΙΛΙΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για  τους  λόγους  όπως  αυτοί  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  εισηγητικό
μέρος, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Ε.Δ. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 24-3-2015
ενώπιον της Ε.Δ.,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης του  έργου «Κατασκευή
εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  του  οικισμού  της  Παιανίας  (1ος ειδικός
προϋπολογισμός)», στην εργοληπτική εταιρεία «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» που προσέφερε
έκπτωση 57,07%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    99/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
    

Η     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ       ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.                                     Τα μέλη                               
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ                                   1. Πρίφτης Κωνσταντίνος                           
                                                                          2. Χελιδονόπουλος Ιωάννης
                                                                          3. Θανάσης Σταύρος
Ακριβές Απόσπασμα                                      4. Βαληλής Γεώργιος
Παιανία 19-5-2015                                            5. Μάδης Ισίδωρος                            
Ο Δήμαρχος                                                     6. Αντωνίου Έλενα

Σπυρίδων Ν. Στάμου
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