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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εντεκάτη (11η) Μαρτίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, ύστερα από την 4305/07-03-2014πρόσκληση 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. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Παπανικολάου Ευτυχία , 4. Σαράντη Μαρία, 5. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό 

µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο  Προδικαστική προσφυγή της εταιρίας ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. για το υποέργο «Αναβάθµιση 

ΕΕΛ οικισµού Γαλάτιστας – προµήθεια Η/Μ 

εξοπλισµού» της πράξης «Αναβάθµιση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυµάτων οικισµών Ορµύλιας και 

Γαλάτιστας ∆ήµου Πολυγύρου (Προµήθεια Η/Μ 

εξοπλισµού)» 

 

Αριθµός Απόφασης: 79 

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 ότι σύµφωνα µε το από 

10-03-2014 υπηρεσιακό σηµείωµα της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου, περί της δικαστικής 

προσφυγής επί των αιτιάσεων της εταιρίας µε την επωνυµία ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., πρέπει να απορριφθεί ως εκπρόθεσµη για τους παρακάτω λόγους 
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Η ηµεροµηνία διαγωνισµού έχει ορισθεί η Τρίτη 04/03/2014, ηµέρα δηµοσίευσης στην 

επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 10/01//2014, η τελευταία δηµοσίευση 

στον ελληνικό τύπο ΦΕΚ ∆.Σ.∆. είναι η 31-01-2014 

1. Σύµφωνα µε τις παραπάνω ηµεροµηνίες τελευταία ηµέρα που µπορούσε ο κάθε 

διαγωνιζόµενος να υποβάλλει ένσταση κατά της νοµιµότητας των όρων της 

διακήρυξης, σύµφωνα µε τα άρθρα 7.4. και 22.2 αυτής ήταν η 12-2-2014 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 22.5 της διακήρυξης «Οι προσφυγές κατά αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, για διαφορές που 

αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων 

υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/10 και τον Ν. 3900/10» 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3886/10, προδικαστική προσφυγή κατά όρων της 

διακήρυξης υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος, σε δέκα ηµέρες αφ’ ότου έλαβε πλήρη 

γνώση αυτής 

Ο χρόνος που θεωρείται ότι κάποιος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, 

δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από το µισό του χρονικού διαστήµατος που 

µεσολαβεί από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης µέχρι και την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών (Απόφαση 855/2003 

της Επιτροπής αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας και άρθρο 15, παρ. 2.α.1 

του Π.∆. 394/1996) 

Από την ηµέρα δηµοσίευσης στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

είναι µέχρι τις 10-01-2014 µέχρι την ηµέρα λήξης υποβολής  των προσφορών, που 

είναι η 04-03-2014, µεσολαβούν 53 ηµέρες, εποµένως ο εύλογος χρόνος, πέραν του 

οποίου τεκµαίρεται η πλήρης γνώση της προσβαλλόµενης διακήρυξης είναι είκοσι 

επτά (27) ηµέρες, που συµπληρώθηκαν στις 06-02-2014. 

Η δεκαήµερη προθεσµία άσκησης της προσφυγής άρχισε την εποµένη δηλαδή στις 

07-02-2014 και συµπληρώθηκε στις 16-02-2014 και επειδή αυτή είναι Κυριακή, 

τελικά αυτή είναι η 17-02-2014. 

Εποµένως η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. άσκησε εκπρόθεσµα στις 19-

02-2014 την προσφυγή του άρθρου 4 του ν. 3886/10. 

Η επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται την από 10-3-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

2. Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της εταιρίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ως εκπρόθεσµη. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  79/2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  11η Μαρτίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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