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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 20/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Ιουνίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 11197/18-06-2014. 

 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. Σταµούδης Ελευθέριος, 

αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 3.  Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Παπανικολάου Ευτυχία, 5. Σαράντη 

Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο Ανάδειξη εργολάβου για το έργο «Έργα συλλογής 

µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου – Καλυβών ∆ήµου 

Πολυγύρου» σε εκτέλεση της µε αριθ. 949/2014 

απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VI 

Τµήµατος). Ενέργειες λόγω λήξης της ισχύος των 

προσφορών 

Αριθµός Απόφασης: 198 

     

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε τα εξής: Με την µε 

αριθ. 46/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου, εγκρίθηκε η 
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διενέργεια ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε 

το σύστηµα προσφοράς και µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Έργα συλλογής, µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου – Καλυβών 

∆ήµου Πολυγύρου», προϋπολογιζόµενης δαπάνης 14.999.900,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% 

3.449.977,00 ευρώ. 

Στις 04/06/2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός του έργου «Έργα συλλογής, µεταφοράς 

λυµάτων Πολυγύρου – Καλυβών ∆ήµου Πολυγύρου» όπου και υποβλήθηκαν οκτώ (8) 

προσφορές, από τις οποίες απορρίφθηκαν, δυνάµει του από 15.07.2013 πρακτικού της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, οι έξι (6), µεταξύ των οποίων και η προσφορά της εταιρείας 

ΕΚΜΕ ΑΕ, ενώ έγινε δεκτή η προσφορά της ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕ καθώς και της εταιρείας 

ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ, µε µέση έκπτωση 39,18% και 34,69% αντιστοίχως. 

Η προσφορά της εταιρείας ΕΚΜΕ ΑΕ, απορρίφθηκε από την επιτροπή του διαγωνισµού 

όπως προκύπτει από  15.07.2013 πρακτικό της, διότι «η φορολογική ενηµερότητα της Κ/Ξ 

ΕΚΜΕ ΑΕ – ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ δεν καλυπτόταν από την ενηµερότητα πτυχίου 

της ΕΚΜΕ ΑΕ ούτε από την υπεύθυνη δήλωση της ΕΚΜΕ ΑΕ, αλλά ούτε είχε κατατεθεί 

αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας πρωτότυπο αλλά φωτοαντίγραφο το οποίο δεν 

ήταν θεωρηµένο όπως ορίζεται στο άρθρο 23.2 της ∆ιακήρυξης». 

Κατά του προαναφερόµενου πρακτικού και ενώπιον της Επιτροπής ως Προϊσταµένης 

Αρχής υποβλήθηκαν στις 22/07/2013 οι µε αρ. Πρωτ. 439/2013, 1109/2013 και 1131/2013 

αντίστοιχες ενστάσεις των εταιρειών ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ, ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕ και ΛΑΤΟΜΙΚΗ 

ΑΤΕ, όχι όµως της εταιρείας ΕΚΜΕ Α.Ε. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, υπόψη της οποίας τέθηκαν οι ανωτέρω ενστάσεις, 

γνωµοδότησε, µε την από 13.08.2013 απόφασή της, να απορριφθούν οι ενστάσεις των 

παραπάνω εταιρειών. 

Ακολούθως, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πολυγύρου, µε την 179/19.08.2013 

απόφασή της, απέρριψε τις ενστάσεις των εταιρειών ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ και ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 

στο σύνολό τους, ενώ δέχθηκε εν µέρει την ένσταση της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕ 

κατά το µέρος αυτής που στρεφόταν κατά της εταιρείας ΕΚΜΕ ΑΤΕ και µε την αιτιολογία 

ότι δεν προσκοµίσθηκε υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας 

ΜΕΤΚΑ ΑΕ, µετόχου της διαγωνιζόµενης «ΕΚΜΕ ΑΕ» καθώς η ΜΕΤΚΑ ΑΕ είναι 

εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, ειδικότερα δε δέχθηκε ότι η τελευταία δεν προσκόµισε τα 
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στοιχεία εκείνα που να αποδεικνύουν ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της ονοµαστικοποίησης 

των µετοχών της ως φυσικού προσώπου και απέκλεισε την τελευταία από τον διαγωνισµό 

τόσο, για τον γενόµενο δεκτό ανωτέρω λόγο ενστάσεως όσο και για τους λόγους που 

αποκλείστηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και κατακύρωσε το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού υπέρ της εταιρίας, ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕ, µε ποσοστό έκπτωσης 39,18%. 

Στη συνέχεια και στα πλαίσια του προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας της όλης 

διαδικασίας και εν όψει υπογραφής της σχετικής σύµβασης, µε την 454/2013 πράξη του Ε’ 

Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι κωλυόταν η υπογραφή του σχεδίου 

συµβάσεως για την ανάθεση του επίµαχου έργου στην εταιρεία  ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕ και 

ότι µη νόµιµα αποκλείσθηκε η εταιρεία ΕΚΜΕ ΑΕ από τον εν λόγω διαγωνισµό για τον 

µόνο λόγο ότι η φορολογική ενηµερότητα της Κ/Ξ ΕΚΜΕ ΑΕ – ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΕ δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου της ΕΚΜΕ ΑΕ ούτε από την υπεύθυνη 

δήλωση της ΕΚΜΕ ΑΕ αλλά ούτε έχει κατατεθεί αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 

πρωτότυπο αλλά φωτοαντίγραφο το οποίο δεν είναι θεωρηµένο όπως ορίζεται στην 23.2 

της ∆ιακήρυξης. 

Κατά της παραπάνω πράξης, 454/2013 του Ε’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

ασκήθηκαν οι µε αρ. 6/7.1.2014 και 7/7.1.2014 αιτήσεις ανάκλησης από τον ∆ήµο 

Πολυγύρου και την εταιρεία ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕ αντιστοίχως οι οποίες και απορρίφθηκαν 

µε την 949/2014 απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την παραπάνω 

απόφαση του τµήµατος δεν ανεκλήθη η µε αριθ. 454/2013 πράξη του Ε’ κλιµακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που κώλυε την υπογραφή του σχεδίου συµβάσεως για την ανάθεση 

του επίµαχου έργου στην εταιρία ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕ. 

Στη συνέχεια ο ∆ήµος Πολυγύρου και δια της Οικονοµικής του Επιτροπής (Αρ. απόφασης 

94/2014), ως προϊσταµένης αρχής αφού αποδέχθηκε το περιεχόµενο των παραπάνω 

αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παραιτήθηκε από την άσκηση οποιουδήποτε 

άλλου τακτικού ή έκτακτου ένδικου µέσου κατ’ αυτών προχώρησε στην τροποποίηση της 

παραγράφου 3 του διατακτικού της µε αριθ. 179/013 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής και σε νέα κατάταξη των διαγωνιζόµενων, βάσει και των αποφάσεων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ παράλληλα, αποφάσισε µε την ίδια απόφασης να προχωρήσει 

στην εφαρµογή του άρθρου 26 του Ν. 3669/08, λόγω λήξης του χρόνου ισχύος των 

προσφορών που κατατέθηκαν από τις διαγωνιζόµενες εταιρίες, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
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παραπάνω αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τις οποίες και κρίθηκε ότι έπρεπε να 

αναδειχθεί ως πρώτη η µειοδότρια εταιρία ΕΚΜΕ Α.Ε. 

Σ’ εκτέλεση των παραπάνω και της εξουσιοδότησης που δόθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία 

του ∆ήµου , απέστειλε αυτή δια του προϊσταµένου της την από 13/6/2014 και µε αριθ. 

πρωτ. Φ6στ/10724/2014 έγγραφη πρόσκληση της προς την εταιρία ΕΚΜΕ Α.Ε., η οποία 

και κλήθηκε να απαντήσει εγγράφως αν αποδέχεται την παράταση ισχύος της προσφοράς 

για το έργο της επικεφαλίδας και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. 

Στη παραπάνω έγγραφη πρόσκληση ανταποκρίθηκε η εταιρία ΕΚΜΕ Α.Ε. µε την από 

16/6/2014 επιστολή της (αρνητική) (αρ. πρωτ. Εισερχοµένων εγγράφων ∆ήµου 10816/16-

6-2014) και δήλωσε δια του νοµικού εκπροσώπου της ότι παραιτείται από κάθε περαιτέρω 

διαδικασία για το έργο αυτό και δεν συµφωνεί για την παράταση ισχύος της προσφοράς 

της. 

Ενόψει των παραπάνω, εισηγούµαι να προχωρήσει ο ∆ήµος µας και δια της Τεχνικής του 

Υπηρεσίας, στην πρόσκληση της δεύτερης µειοδότριας εταιρίας (αρ. 26 του Ν. 3669/08) 

που είναι η εταιρία ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕ, (βλ. µε αριθ. 94/014 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής) για να δηλώσει στον ∆ήµο µας αν αποδέχεται ή όχι την παράταση ισχύος του 

χρόνου της προσφοράς της η οποία και έληξε στις 13/03/2014. 

Μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της επιτροπής και αφού λήφθηκαν 

υπόψη όλα τα παραπάνω, τα σχετικά έγγραφα του φακέλου και ιδιαίτερα η αρνητική 

έγγραφη απάντηση της εταιρίας ΕΚΜΕ Α.Ε.  

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Αποδέχεται το περιεχόµενο της από 14/6/2014 (πρωτ. ∆ήµου 10816/014) αρνητικής 

επιστολής της εταιρίας ΕΚΜΕ Α.Ε. 

2. Εγκρίνει την συνέχιση της όλης διαδικασίας µε την εφαρµογή της διάταξης του 

άρθρου 26 του Ν. 3669/08 για την ανάδειξη αναδόχου σε σχέση µε το έργο «Έργα 

συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου – Καλυβών ∆ήµου Πολυγύρου» 
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3. Εξουσιοδοτεί την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Πολυγύρου να προσκαλέσει έγγραφα 

την δεύτερη των διαγωνιζοµένων εταιρία ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕ ώστε να απαντήσει αν 

αποδέχεται την παράταση ισχύος του χρόνου της προσφοράς της για χρονικό 

διάστηµα τριών (3) µηνών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης. 

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Πολυγύρου και τον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου κ. Αντώνιο Αλεξιάδη να υπογράψουν διαζευτικά οποιοδήποτε 

απαιτούµενο έγγραφο για την περαίωση όλων των παραπάνω ενεργειών. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  198/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  23η Ιουνίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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