
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

1 

  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη πέµπτη (15η) Οκτωβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 20964/11.10.2013 πρόσκληση 

τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μαρία Σαράντη, 3. ∆ήµητσας 

∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  τακτικά µέλη Ο.Ε, Σιµώνης 

Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε.. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας του 

διαγωνισµού για το έργο: «Εγκατάσταση 

επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων Πολυγύρου – 

Καλυβών ∆ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη 

εξέταση ενστάσεων 

 

Αριθµός Απόφασης: 253 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και  ανέφερε: Όπως καλά 

γνωρίζετε έγινε ο διαγωνισµός για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης 

λυµάτων Πολυγύρου – Καλυβών ∆ήµου Πολυγύρου» στις 11/06/2013 και συντάχθηκε 

από την αρµόδια επιτροπή το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής. 
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Στον Πολύγυρο, σήµερα 7η-10-2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πολυγύρου, Εµµανουήλ Παππά συνήλθε η 
αρµόδια επταµελής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα του 3669/2008 (Κ.∆.Ε.), 
αποτελούµενη από τα πιό κάτω αναφερόµενα µέλη, προκειµένου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του 3669/2008 (Κ.∆.Ε.) να ολοκληρώσει το έργο της, διαβιβάζοντας το 
πρακτικό, τις ενστάσεις και την γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα 
εκδικάσει τις εµπρόθεσµες ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το 
αποτέλεσµα του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές, µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3669/08 
και σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/08/91/ΦΝ440/6-5-2009 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης 
λυµάτων Πολυγύρου-Καλυβών ∆ήµου Πολυγύρου» σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 189/2011 
µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής . 

 

Ο διαγωνισµός του παραπάνω έργου, µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 
8,124.390,24 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 1.868.609,76 €, για τον οποίο εκδόθηκε η 48/2013 
(περί έγκρισης όρων δηµοπράτησης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
διενεργήθηκε την Τρίτη 11  Ιουνίου 2013.  

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελείται από τους: 

Α) Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 14/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Πολυγύρου, οι:  

1) Παπασαραφιανός Γεώργιος, υπάλληλος ∆ΤΥ, Πρόεδρος  

2) Κυπριώτης Ιωάννης,  υπάλληλος ∆.Τ.Υ. , Τακτικό µέλος,  

3) Πατσιούρα Αναστασία, υπάλληλος ∆ΤΥ, Τακτικό µέλος,  

4) Κούτρα Φανή, υπάλληλος ∆ΤΥ, Τακτικό µέλος 

οι οποίοι και παρέστησαν.  

Β) Ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε) ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµόν 473/14-05-2013 έγγραφο της 
Σ.Π.Ε.∆.Ε. Ν. Χαλκιδικής  ως τακτικό µέλος της επιτροπής ο Κωνσταντίνος 
Νικολαϊδης Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.∆.Ε., ο οποίος και παρέστη, µε αναπληρωτή 
του τον Γεώργιο Σιούρδο Τοπογράφο Μηχανικό Ε∆Ε. 

Γ) Ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 1452/17-05-2013 
έγγραφο του Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, ο Λανταβός Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός ως 
τακτικό µέλος της επιτροπής, ο οποίος και παρέστη, µε αναπληρωτή του τον 
Τοττικίδη  Ματθαίο Αρχιτέκτονα Μηχανικό,. 

∆) Ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας, 
ορίσθηκε µε το υπ’ αριθµό 911/11-41α /Τ.Φ. έγγραφο της, ο Ιωάννης Τζίτζιος 
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∆ήµαρχος Σιθωνίας  ως τακτικό µέλος της, ο οποίος και παρέστη, µε αναπληρωτή του 
τον Ντέµπλα Κυπαρίσση  ∆ηµοτικό Σύµβουλο Σιθωνίας. 

 

Μετά την 30η Αυγούστου 2013, ηµέρα γνωστοποίησης του πρακτικού του 
παραπάνω διαγωνισµού από τον πρόεδρο της επιτροπής, κατατέθηκαν εµπρόθεσµα 
οι παρακάτω ενστάσεις: 

 

1) η µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆Ο∆ /ΤΟ/Φ4γ/18037/6-9-2013 του Κου Ηλία Σαµψάνη 
ως νόµιµου εκπρόσωπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», η 
οποία συνοδεύεται και µε το 4677/06-0-2013 παράβολο της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, ποσού 
393,00 € και συνοδεύει τη γνωµοδότηση 

Η ενιστάµενη εργοληπτική εταιρεία  ζητά, την ακύρωση του πρακτικού κατά το 
µέρος που κάνει δεκτή την προσφορά της Κ/ξιας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στην συνέχεια. 

«Από την βεβαίωση ΜΕΕΠ που υπέβαλε η εταιρεία ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. ως µέλος της Κ/ξιας 

«ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», προκύπτει ότι στη βασική 

στελέχωση της εταιρείας εκτός των άλλων περιλαµβάνεται και ο Κ. Κασσελάς Α. δηµήτριος, 

Ηλεκτρονικός Τ.Ε.Ι., ό οποίος όµως δεν αναφέρεται ονοµαστικά στην Ε.π. «ασφαλιστική 

ενηµερότητα ΤΣΜΕ∆Ε στελεχών». 

Από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά από πουθενά δεν προκύπτει ότι ο Κασσελάς Α. 

∆ηµήτριος, Ηλεκτρονικός ΤΕΙ βασικό στέλεχος της εταιρείας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.» : 

1. Είναι ασφαλιστικά ενήµερος σε κάποιον άλλο ασφαλιστικό οργανισµό εκτός 
ΤΣΜΕ∆Ε (πχ ΟΑΕΕΕ) ή 

2. Καλύπτεται από την ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ της εταιρείας «ΙΘΑΚΗ 
Α.Τ.Ε.»  

Συνεπώς η συµµετοχή της εταιρείας ως µέλος της κοινοπραξίας στο διαγωνισµό, δεν µπορεί 

να θεωρηθεί παραδεκτή κατά το άρθρο 23 παρ. 2 της διακήρυξης, που επιβάλλει την 

προσκόµιση, επί ποινή αποκλεισµού, των εγγράφων εκείνων που αποδεικνύουν ότι η ίδια και 

τα στελέχη της είναι ασφαλιστικά ενήµερα. 

Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 92 παρ. 5 του Ν.3669/08 ορίζεται ότι « Οι εγγεγραµµένοι στο 

ΜΕΚ επιτρέπεται να στελεχώνουν µία µόνο εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο 

ΜΕΕΠ. Η συµµετοχή τους πρέπει να είναι ενεργός και παρακολουθείται από την υπηρεσία 

τήρησης του ΜΕΕΠ. Η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ µπορεί να παραπέµπει τα ανωτέρω 

στελέχη, των οποίων η συµµετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρµόδιο πειθαρχικό 
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όργανο. Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη 

διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται µε βεβαίωση ασφάλισης του 

προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 

Η διακήρυξη στο άρθρο 23.2. «∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας» 

αναφέρει: «Η εκπλήρωση των προσόντων 1-5 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα 

δικαιολογητικά των περιπτώσεων α εως ε της παρ.23.2.2 που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες 

επιχειρήσεις όσο και τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.: Οι 

εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον κατέχουν, 

«Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την  ισχύουσα κάθε φορά 

υπουργική απόφαση. Η ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόµισης 

των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2. εκτός της 

περίπτωσης δ, η οπο΄θια δεν τις αφορά. ( … ) Εφόσον στην ενηµερότητα Πτυχίου δεν 

αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς 

ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική 

ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά»  

Επίσης η διακήρυξη στο άρθρο 24 αναφέρει: « … Ο φάκελλος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) 

που αναφέρονται στο Άρθρο 23 …» 

Εκ των ανωτέρω είναι οπροφανές ότι τα διακιολογητικά συµµετοχής που υπέβαλε η εταιρεία 

«ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.», ως µέλος της Κοινοπραξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις συµµετοχής που απορρέουν από 

το άρθρο 23.2 της διακήρυξης και ως εκ τούτου η προσφορά της ανωτέρω κοινοπραξίας 

πρέπει να αποκλεισθεί από τη συνέχεια του ∆ιαγωνισµού. 

 

H επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω ένσταση, αλλά και ότι η 

εργοληπτική επιχείρηση «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.», ως µέλος της Κοινοπραξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατέθεσε στο διαγωνισµό Ε.Π. σε ισχύ , η δε 

Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου ΜΕΕΠ (∆15 του Υποδοµών) είχε ελέγξει τη στελέχωση 

της επιχείρησης, όπως εξάλλου αναφέρει και στην ένσταση της παραπάνω η ενιστάµενη, και 

εφόσον το συγκεκριµένο στέλεχος δεν το περιέλαβε στα στελέχη του ΤΣΜΕ∆Ε, το στέλεχος 
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αυτό δεν είχε υποχρέωση ασφάλισης σε αυτό. Περαιτέρω η ασφαλιστική ενηµερότητα της 

εργοληπτικής επιχείρησης που είχε ηµεροµηνία λήξης, 5-08-2013 κάλυπτε και το στέλεχος 

αυτό για όποια τυχόν υποχρέωση είχε για ασφάλιση σε άλλο οργανισµό. Επιπρόσθετα η 

επιτροπή έλαβε υπόψη της, κατά τη συζήτηση, την υπεύθυνη δήλωση περί ασφαλιστικής 

ενηµερότητας της εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.», που κατέθεσε στον 

διαγωνισµό. 

 

Από το συνδυασµό των άρθρων 22 παρ. 3 και 23 παρ.2, της διακήρυξης προκύπτει ότι 

η προσκόµιση ενηµερότητας πτυχίου απαλλάσσει τον διαγωνιζόµενο από την υποχρέωση 

προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων των άρθρων 

23.2.2. (τα οποία αποδεικνύουν την εκπλήρωση των προσόντων 1 εως 7 του άρθρου 22 της 

διακήρυξης), ενώ το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 23 παρ.2.1. αυτής, σύµφωνα µε το οποίο, 

όταν στην Ε.Π. δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζόµενου είναι 

ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π.  

ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά, αναφέρεται αποκλειστικά σε 

εκείνα τα στελέχη, που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε (Βλ. Εγκυκλίοιυς 5 µε 

αριθµ. πρωτ. ∆17α/08/36/ΦΝ443/20.3.2008 και 23 µε αριθµ. πρωτ. 

∆17α/02/136/ΦΝ437/4.11.2008) 

 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και τις αποφάσεις 397/2010 και 366/2010 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου / Ε΄Κλιµάκιο , η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την 
απόρριψη της ένστασης και συνεπώς εµµένει στο πρακτικό Ι, στο οποίο κάνει 
αποδεκτές τις προσφορές και των τριών διαγωνιζοµένων. 
 
 Όσον αφορά στις αντιρρήσεις – ένσταση που υπεβλήθη από την Κοινοπραξία 
«ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», αυτή υπεβλήθη 
εκπρόθεσµα γιατί της κοινοποιήθηκε την 30η Αυγούστου 2013 το πρακτικό της 
επιτροπής και ενώ η προθεσµία υποβολής έληγε στις 10/9/2013, αυτή υπέβαλε την 
ένστασή της στις 11/9/2013 και πήρε αριθµ. πρωτ. 18428/11-9-2013 και συνεπώς δεν 
εξετάζεται και θεωρείται ως µη γενόµενη. 
 

Η επιτροπή µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε και αφού τα µέλη της έλαβαν υπόψη τους 

όλα τα παραπάνω και τον σχετικό φάκελο του διαγωνισµού  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1) ∆έχεται λέξη προς λέξη το πρακτικό (Γνωµοδότηση της επιτροπής) σε σχέση µε την 
ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» κατά της 
κοινοπραξίας ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε και απορρίπτει 
αυτήν (ένσταση) στην ουσία της  
2) Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσµου άσκησης αυτής, την ένσταση της 
Κοινοπραξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατά της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.»  
3) ∆ιατάσσει την κατάπτωση των παραβόλων που υποβλήθηκαν από τις ενιστάµενες 
εταιρείες και κατ’ εφαρµογή του νόµου, υπέρ του ∆ήµου Πολυγύρου. 
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  253/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  15η Οκτωβρίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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