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Λήψη απόφασης επί των Ενστάσεων :
α) Της Εργοληπτικής Εταιρείας «Γεώργιος
Φαράσογλου».
β) Της Εργοληπτικής Εταιρείας «Αφοι
Ζηζιμόπουλοι Ο.Ε.»
κατά του Πρακτικού Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού της 13-9-2016, για την Ανάδειξη
Αναδόχου Κατασκευής του Έργου : «
Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
έτους 2016».

Αριθμός Απόφασης: 186
Χολαργός σήμερα την 5η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 9.30 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε
την 30-9-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Χρύσα Παρίση
Γεωργία Αρβανίτη
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Βασιλική Μπουφούνου
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και
απόντα τέσσερα (4) Τακτικά.
Το μέλος κ. Βασιλική Μπουφούνου, προσήλθε αμέσως μετά τον έλεγχο Απαρτίας και συμμετείχε κανονικά στη
συζήτηση όλων των θεμάτων.
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 26-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
του ανωτέρω Έργου, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Παπάγου, σήμερα την 26η-09-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η επιτροπή διαγωνισμού, συνήλθε σε
συνεδρίαση, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση της προέδρου την 21η-09-2016, προκειμένου να διατυπώσει την γνώμη
της προς την Οικονομική Επιτροπή, σχετικά με την υπ Αρ. Πρωτ. 21965/15-09-2016 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης
«Βασίλειος Φαράσογλου» και την υπ Αρ. Πρωτ. 22049/16-09-2016 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «Αφοι
Ζησιμόπουλοι Ο.Ε» κατά του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι:
1.
2.
3.

Ταϊγανίδου Ελένη, Π.Μ. Υπάλληλος Τ.Υ. Δ. Παπάγου - Χολαργού, πρόεδρος
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα , Υπάλληλος Τ.Υ. Δ. Παπάγου - Χολαργού
Κωνστάντιος Κων/νος, Υπάλληλος Τ.Υ. Δ. Παπάγου – Χολαργού.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι:
Α. Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Βασίλειος Φαράσογλου κρίθηκε άκυρη στο στάδιο της αναλυτικής
εξέτασης των δικαιολογητικών και αποκλείστηκε. Ο λόγος αποκλεισμού της ήταν το ότι κατέθεσε απλά φωτοαντίγραφα των
βεβαιώσεων της εργοληπτικής οργάνωσης ΠΕΔΜΕΔΕ, η οποία είναι φορέας Ιδιωτικού Δικαίου, και σύμφωνα με την
Διακήρυξη του Διαγωνισμού (παράγραφος 23.1- δικαιολογητικά επαγγελματικής έγγραφης) γίνονται δεκτά απλά
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί αρμοδίως.
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Με την ένστασή της η εργοληπτική επιχείρηση «Βασίλειος Φαράσογλου», που συμμετείχε στο διαγωνισμό,
ισχυρίζεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού θα μπορούσε να επικυρώσει τα απλά αντίγραφα, που κατέθεσε στον διαγωνισμό
και προς τούτο επισυνάπτει στην ένστασή της τις εν λόγω πρωτότυπες βεβαιώσεις, τις οποίες κατείχε.
Η εργοληπτική επιχείρηση «Βασίλειος Φαράσογλου» δεν κατέθεσε το απαιτούμενο από την Διακήρυξη το άρθρο
4.1θ της Διακήρυξης και το άρθρο 25Α του ΚΔΕ παράβολο των € 250,00 για το παραδεκτό της ένστασης.
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ένσταση υπ Αρ. Πρωτ. 21965/15-09-2016 της εργοληπτικής
επιχείρησης «Βασίλειος Φαράσογλου» δεν κατατέθηκε σύννομα, πρέπει να απορριφθεί και να αποκλειστεί η εργ.
επ «Βασίλειος Φαράσογλου» από την συνέχεια του διαγωνισμού.
Β. Με την ένστασή της η εργοληπτική επιχείρηση Αφοι Ζησιμόπουλοι Ο. Ε, που συμμετείχε στο διαγωνισμό ζητεί
να αποκλειστεί η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ», διότι στα δικαιολογητικά, που κατέθεσε, δεν
συμπεριέλαβε την βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως απαιτεί το άρθρο 22 παρ. 3 της Διακήρυξης του
Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Αρδευτικού Έργου περιοχής Σουληναρίου», του οποίου έχει αναλάβει την
κατασκευή.
Η ένσταση υπεβλήθη εμπρόθεσμα, με το απαιτούμενα παράβολο των € 250,00 και κατά συνέπεια πρέπει να εξετασθεί
επί της ουσίας.
Η επιτροπή διαγωνισμού διεπίστωσε ότι η εργολαβική σύμβαση για το έργο «Κατασκευή Αρδευτικού Έργου περιοχής
Σουληναρίου» έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφερείας Πελοποννήσου και της «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ» στις 31-082016, δηλαδή πριν την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 10/Αρ. Πρωτ. Δ17α/120/4/ΦΝ 437/ ΥΠΟΜΕΔΙ,
«η κάθε εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στις δημοπρασίες των δημοσίων έργων, όπου
συμμετέχει βεβαιώσεις εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικής ενημερότητας για τα έργα, που εκτελεί μόνη
της η σε κοινοπραξία για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης μέχρι εκδόσεως βεβαίωσης περάτωσης
των εργασιών» .
Διαπιστώνεται δηλαδή ότι η ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ, ενώ είχε τη δυνατότητα να καταχωρήσει το έργο στο μητρώο
εργοδοτών του ΙΚΑ πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και, ακολούθως να ζητήσει την βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας για το έργο, προκειμένου να την υποβάλει στον διαγωνισμό, δεν το έπραξε.
Αντίθετα η ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ προσκόμισε στην επιτροπή αποδεικτικό, μετά τον διαγωνισμό, στο οποίο
φαίνεται ότι έχει καταχωρήσει το έργο στο ΙΚΑ στις 21/09/2016. Αυτό όμως είναι αντίθετο τόσο με το αρ. 22 παρ. 3 της
Διακήρυξης του Διαγωνισμού, όσο και με το πνεύμα της ίσης αντιμετώπισης, αφού οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι έχουν
υποβάλει με την προσφορά τους στο διαγωνισμό τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας, των έργων, που εκτελούν.
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ένσταση υπ Αρ. Πρωτ. 22049/16-09-2016 2016 της εργοληπτικής
επιχείρησης «Αφοι Ζησιμόπουλοι Ο. Ε» ευσταθεί, πρέπει να γίνει αποδεκτή και να αποκλειστεί η εργ. επ.
ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ από τον διαγωνισμό.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
- Την εισήγηση της προέδρου
- Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Απορρίπτει τη με αρ. Πρωτ. 21965/15-09-2016 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «Βασίλειος Φαράσογλου»
και αποκλείει αυτή από τη συνέχιση του Διαγωνισμού «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, έτους 2016», για
τους λόγους που αναλυτικά παρουσιάζονται στην εισήγηση.
β. Κάνει αποδεκτή τη με αριθ. πρωτ. 22049/16-09-2016 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «Αφοι
Ζησιμόπουλοι Ο. Ε» και , συνεπεία του ανωτέρω, αποκλείει από τη συνέχιση του ανωτέρω Διαγωνισμού, την εργ.
επ. «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ» , για τους λόγους που αναλυτικά παρουσιάζονται στην εισήγηση.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου.
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

