
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 22/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17113/23-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Κανταρά 

Αναστάσιου, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. ∆ηµήτριος Κοντογιώργης & Βασίλειος 

Λαφαζάνης, αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

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. Αθανάσιος Βασιλάκης, 3.Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτριος Κοντογιώργης, 6. Λαφαζάνης 

Βασίλειος, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  2ο   Εξέταση επί της ένστασης κατά του πρακτικού δηµοπρασίας 

για το έργο: «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού 

δάσους Πολυγύρου ∆ήµου Πολυγύρου» 

Αριθµός Απόφασης: 204 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι στις 15 

Σεπτεµβρίου 2015 διενεργήθηκε ο ανοιχτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός για το έργο: 

«Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου ∆ήµου Πολυγύρου» και στις 17 

Σεπτεµβρίου 2015 συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, σήµερα την 17η 
Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00π.µ., η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα 
του Ν.3263/2004, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, συνήλθε, σε κλειστή 
συνεδρίαση, για να ολοκληρώσει το πρακτικό ∆ηµοπρασίας του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά 
έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚOY ∆ΑΣΟΥΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 
11/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό 
δαπάνης εργασιών 578.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%), που διενεργήθηκε την Τρίτη 
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15 Σεπτεµβρίου 2015 και για τον οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 148/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης).  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 148/2015 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου και αποτελείται από τους: 

1) Σαραφίδη Κωνσταντίνο, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Πρόεδρος, 

2) Πατσιούρα Αναστασία, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

3) Μπογιατζή Αναστασία, υπάλληλος ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

οι οποίοι και παρέστησαν  

ενώ η υπηρεσία µας, επειδή ο Σύνδεσµος Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ν. 
Χαλκιδικής (ΣΠΕ∆Ε) έχει προβεί σε διάλυση, απέστειλε το µε αρ. πρωτ. Φ6στ/15073/25-8-2015 
έγγραφο προς την ΠΕΣΕ∆Ε για ορισµό εκπροσώπου χωρίς να έχει οριστεί εκπρόσωπος έως 
σήµερα.   

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που κατατέθηκαν ενώπιόν 
της την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας: 

1 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε αύξοντα αριθµό 1 

2 ΒΙΟΣ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 2   

3 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ µε αύξοντα αριθµό 3 

4 ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 4 

5 κ/ξία Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Κ.ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

µε αύξοντα αριθµό 5 

6 κ/ξία ΜΠΟΥΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ- ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ µε αύξοντα αριθµό 6 

7 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε αύξοντα αριθµό 7 

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του 
Π.∆.609/85. 

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δηµοπρασία έγινε από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιελάµβανε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών 
προσφορών. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε τη 

νοµιµοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε. Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που 

υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, η Επιτροπή κατέγραψε στον Πίνακα ο οποίος συνοδεύει το 

Πρακτικό της, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα µονοέγραψε, έλεγξε τα 

φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελµατικό µητρώο ή 

κατάλογο και στην συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονοέγραψε και 

ανακοίνωσε τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Καταχώρησε επίσης όλες τις 
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υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας στον Πίνακα οικονοµικών 

προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό της. 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, έλεγξε, 

για κάθε διαγωνιζόµενο, την έγκυρη συµµετοχή του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στη διακήρυξη. Επίσης έλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της οικονοµικής του 

προσφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.609/85 για το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής 

προσφορών. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, έλεγξε την πληρότητα υπογραφών-µονογραφών 

στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων.  

Στη συνέχεια, έλεγξε σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του Π.∆.609/85 όπως 

ισχύει, την ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, 

την αριθµητική και την ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και την 

οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου, των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 

οικονοµικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζοµένων και αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, η Επιτροπή έκρινε την παρακάτω προσφορά ως 

απαράδεκτη:                              

1. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε µε αύξοντα αριθµό 1, µε προσφερόµενη µέση 
έκπτωση Εµ 23,00%, διότι οι απαιτούµενες στο άρθρο 23.2.2.α και 23.2.4 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
είναι ανυπόγραφες και συνεπώς άκυρες και εποµένως σύµφωνα µε τη ρητή αναφορά της παρ. 4.1 
του άρθρου 24 της ∆ιακήρυξης η ανωτέρω έλλειψη επισύρει την ποινή του αποκλεισµού. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή έκρινε τις παρακάτω προσφορές ως παραδεκτές: 

1  κ/ξία Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Κ.ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε 

αύξοντα αριθµό 5 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ =46,46% 

2  ΒΙΟΣ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ =29,02% 

3  ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 4 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ =25,14% 

4 κ/ξία ΜΠΟΥΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ- ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ µε αύξοντα αριθµό 6 και 

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ =18,13% 

5  ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ µε αύξοντα αριθµό 3 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ =2,00% 

6  ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µε αύξοντα αριθµό 7 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ =2,00% 

Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή τους και ότι 
µπορούν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την επόµενη της ανάρτησης του παρόντος να υποβάλλουν 
όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή.  

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα 
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εγκρίνει το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν 
υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα τις διαβιβάσει µαζί µε το πρακτικό και την 
γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει τις ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά 
θα εγκρίνει το αποτέλεσµα. 

Ακολούθως στις 22-9-2015 κατατέθηκε εµπρόθεσµα η ένσταση της εταιρίας ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. και στις 28-9-2015 συνήλθε η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού για έργα του 3669/2008 

(Κ.∆.Ε.) προκειµένου να εξετάσει την ένσταση και να ολοκληρώσει το έργο της και συνέταξε τη 

σχετική γνωµοδότηση η οποία έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο, σήµερα 28-09-2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ., στα γραφεία του 
∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για έργα του 3669/2008 (Κ.∆.Ε.), 
αποτελούµενη από τα πιο 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 προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά 
έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚOY ∆ΑΣΟΥΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 
11/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής . 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 148/2015 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου και αποτελείται από τους: 

1) Σαραφίδη Κωνσταντίνο, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Πρόεδρος, 

2) Πατσιούρα Αναστασία, υπάλληλος ∆ΤΥ ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

3) Μπογιατζή Αναστασία, υπάλληλος ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, οι 

οποίοι και παρέστησαν.  

Ο διαγωνισµός του παραπάνω έργου, µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 578.000,00 
€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) και για τον οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 148/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) διενεργήθηκε την Τρίτη 
15 Σεπτεµβρίου 2015. Ακολούθως, την 17η Σεπτεµβρίου 2015, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ανακοίνωσε το Πρακτικό ∆ηµοπρασίας και στις 22-9-2013, κατατέθηκε εµπρόθεσµα η µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 16933 ένσταση της ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (µε διακριτικό τίτλο 
ΒΙΟΣ Ο.Ε.) σύµφωνα µε την οποία ζητείται ο αποκλεισµός της κοινοπραξίας κ/ξίας 
Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Κ.ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
για τους ακόλουθους λόγους: 

 

1) το ένα µέλος της κ/ξίας Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
Κ.ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 5 και συγκεκριµένα η εργοληπτική 
επιχείρηση Κ.ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν κατέθεσε ασφαλιστική ενηµερότητα του 
ΤΣΜΕ∆Ε για την επιχείρηση (αντίστοιχη µε την µε αρ. πρωτ. 6855/31-8-2015 βεβαίωση του 
ΤΣΜΕ∆Ε που προσκόµισε το έτερο µέλος της κοινοπραξίας Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.) ούτε για το οµόρρυθµο µέλος της κ.Ρούτση Γεωργίου ο οποίος και την 
εκπροσωπεί στον εν λόγω διαγωνισµό.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης του έργου ισχύουν τα ακόλουθα: 
Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 
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προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα που 

απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική 

αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 

επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. 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 

ΤΣΜΕ∆Ε.  

Η επιτροπή κρίνει ότι η ανωτέρω απαίτηση της διακήρυξης περί αποδεικτικών 
ασφαλιστικής ενηµερότητας από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς που αφορούν την 
επιχείρηση αναφέρεται προφανώς στους ασφαλιστικούς οργανισµούς στους οποίους µε 
βάση την σχετική Υ.∆., όπως αυτή περιγράφεται στο αυτό εδάφιο, είναι ασφαλισµένα άτοµα 
µε εξαρτηµένη εργασία. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η εν λόγω επιχείρηση αναφέρει σε 
σχετική Υ.∆. ότι «δεν απασχολείται προσωπικό στη εργοληπτική εταιρία µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας και έτσι δεν χρειάζεται να δηλωθεί στους οικείους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς» και επιπλέον έχει καταθέσει βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε ότι «δεν απασχολεί 
µισθωτούς µηχανικούς και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές» 
(αρ.πρωτ.:6139/5-8-2015), άρα προφανώς είναι περιττή η προσκόµιση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας του ΤΣΜΕ∆Ε για την επιχείρηση αντίστοιχη µε την µε αρ. πρωτ. 6855/31-8-
2015 βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε που προσκόµισε το έτερο µέλος της κοινοπραξίας. 
Περαιτέρω, αναφέρουµε ότι κανένα νέο στοιχείο δεν θα προσέφερε η συγκεκριµένη 
βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε καθώς ήδη περιλαµβάνονται στην προσφορά της εταιρίας οι 
βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας ΤΣΜΕ∆Ε των δύο στελεχών που στελεχώνουν το 
πτυχίο καθώς επίσης και προκύπτει µε σαφήνεια η στελέχωση της εταιρίας τόσο µε βάση το 
πτυχίο που έχει κατατεθεί όσο και από τη σχετική Υ.∆.   

Επίσης, το οµόρρυθµο µέλος κ.Ρούτσης Γεώργιος και µε βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα 
στοιχεία της προσφοράς δεν στελεχώνει το πτυχίο της εταιρίας ούτε έχει εξαρτηµένη σχέση 
εργασίας µε αυτήν και συνεπώς δεν είναι υπόχρεος σε προσκόµιση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας  για το πρόσωπό του. Η Επιτροπή προτείνει να απορριφθεί η ένσταση όσον αφορά 
στο σηµείο αυτό. 

 

 

2) Η εγγυητική επιστολή της κ/ξίας Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
Κ.ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 5 έχει εκδοθεί σε χρόνο προγενέστερο 
της δήλωσης κοινοπραξίας και δεν αναφέρει την απαίτηση της διακήρυξης ότι «είναι κοινή 
υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15.1 της διακήρυξης του έργου ισχύουν τα ακόλουθα: 
Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, 

κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 24 του 

Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, (Α160), εγγυητικές επιστολές 

συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, 

εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 9.399,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές 
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απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα 

κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται 

στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης 

κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   

Η επιτροπή κρίνει ότι δεν σχετίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής µε την 

ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης της κοινοπραξίας, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση 

είναι µεταγενέστερη κατά τρεις ηµέρες, αρκεί προφανώς η εγγυητική επιστολή να αναφέρεται στα 

µέλη όπως αυτά περιγράφονται στη δήλωση της κοινοπραξίας. Άλλωστε, αντίθετη ερµηνεία δε θα 

ήταν εφικτή καθώς αυτή καθαυτή η κοινή υπεύθυνη δήλωση κοινοπραξίας δεν αποτελεί νοµική 

πράξη ίδρυσης της κοινοπραξίας ούτε φυσικά κάτι τέτοιο απαιτείται από την προκήρυξη του 

διαγωνισµού (η ίδια η κοινή δήλωση της κοινοπραξίας ορθώς αναφέρει ότι «αναλαµβάνουµε - σε 

περίπτωση ανάδειξής µας ως αναδόχων του έργου …. την υποχρέωσή µας για τη σύσταση 

κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη…»). Άρα, από κανένα σηµείο της προκήρυξης ή της 

νοµοθεσίας δεν προκύπτει η απαίτηση να είναι η ηµεροµηνία της εγγυητικής µεταγενέστερη της 

δήλωσης της κοινοπραξίας.  

Επίσης, όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος η Επιτροπή κρίνει ότι η ουσιαστική απαίτηση της 

διακήρυξης περί  κοινής υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας εγγυητικής επιστολής 

καλύπτεται από το γεγονός ότι στην εγγυητική επιστολή αναγράφονται ορθώς και τα δύο µέλη της 

κοινοπραξίας όπως αυτή δηλώνεται ότι θα συσταθεί και προκύπτει πέραν αµφιβολίας ότι η 

εγγυητική επιστολή έχει εκδοθεί υπέρ όλων των µελών. ∆εν προκύπτει από καµία διάταξη της 

διακήρυξης η υποχρέωση της ρητής διατύπωσης της κοινής υπέρ όλων των µελών έκδοσής της. Η 

Επιτροπή προτείνει να απορριφθεί η ένσταση όσον αφορά στο σηµείο αυτό. 

3) το ένα µέλος της κ/ξίας Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
Κ.ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε αύξοντα αριθµό 5 και συγκεκριµένα η εργοληπτική 
επιχείρηση Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε Υ.∆. στην οποία αναφέρει 
ότι δεν απασχολεί προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ενώ ταυτόχρονα προσκόµισε 
ασφαλιστικές ενηµερότητες τριών έργων τα οποία εκτελεί και στα οποία απασχολεί 
προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και συνεπώς έπρεπε να κατατεθεί Υ.∆. που να 
αναγραφεί ότι τα πρόσωπα που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι 
ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

Η Επιτροπή κρίνει ότι τόσο από την από 15-9-2015 Υ.∆. του Σ.Φασιά, η οποία αναφέρει ότι 
«η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας» όσο και από την µε 
αρ. πρωτ. 1432/28-5-2015 βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ, η οποία 
αναφέρει ότι «∆εν οφείλει ληξιπρόθεσµες εισφορές διότι δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε 
προσωπικό» προκύπτει σαφώς το αληθές του γεγονότος της µη απασχόλησης προσωπικού 
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορούν 
στα τρία υπό εξέλιξη έργα της Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναφέρουν 
απλώς και µόνο ότι η ανωτέρω εταιρία είναι ασφαλιστικά ενήµερη και ουδόλως αναφέρουν 
ότι απασχολείται προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν 
έχει κανένα στοιχείο που να καταδεικνύει την απασχόληση προσωπικού µε σχέση 
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εξαρτηµένης εργασίας από την εν λόγω εταιρία. Η Επιτροπή προτείνει να απορριφθεί η ένσταση 
όσον αφορά στο σηµείο αυτό. 

 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται να απορριφθεί στο σύνολό της η 
ένσταση της ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και συνεπώς να εγκριθεί το από 17-9-2015 πρακτικό όπως 
αυτό συντάχθηκε και ισχύει. 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη το από 

17/09/2015 πρακτικό, την ένσταση και την γνωµοδότηση της επιτροπής και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 24/09/2015 πρακτικό δηµοπρασίας καθώς και την από 28/09/2015 γνωµοδότηση της 

επιτροπής διαγωνισµού  

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην κ/ξία Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 

Κ.ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ = 46,46% και στο ποσό 

των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 

(309.439,71€) µε το Φ.Π.Α. 

∆. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7322.013 µε τίτλο «Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας 2007-

2013  Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. ∆ασών ∆ήµου Πολυγύρου"στο Μέτρο 226 ∆ράση 1 "Βελτ.των 

συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.Υποέργο 1  " Αντιπυρική προστασία 

δάσους Πολυγύρου ∆ήµου Πολυγύρου» του προϋπολογισµού του έτους 2015 και στο όνοµα του 

δικαιούχου. 

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για 

την υπογραφή του συµφωνητικού 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     204/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  29η Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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