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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Εξέταση Ένστασης κατά της υπ’ αριθ.
180/29-9-2015 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης: 184

Χολαργός σήμερα την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00 και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε
την 9-10-2015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.

Ιωάννης Κεχρής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Βασιλική Μπουφούνου
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως Έκτακτο και, ως εκ τούτου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
του Σώματος, προκειμένου να συζητηθεί ως έκτακτο και να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως Έκτακτο και προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 13-10-2015 Γνωμοδότηση
των δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, η
οποία έχει ως ακολούθως :

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 180/29-9-2015 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, προβλέπεται
ότι οι προσφορές θα έπρεπε να κατατεθούν μέχρι και την 13-10-2015 και ώρα 10.00 π.μ.

Δυνάμει του άρθρο 15 παρ. 1 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, υποβάλλονται
εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
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Kατά την έννοια δε του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007, το οποίο προβλέπει ότι ένσταση κατά της διακήρυξης
διαγωνισμού επιτρέπεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, αφετηρία για τον υπολογισμό της εν λόγω
προθεσμίας είναι είτε η ολοκλήρωση των κατά νόμο δημοσιεύσεων της διακήρυξης, δηλαδή η επομένη της
τελευταίας δημοσίευσης, είτε η ημερομηνία που ήταν δυνατή η διάθεση της διακήρυξης από την αναθέτουσα αρχή
στους ενδιαφερομένους, αν η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη από την τελευταία δημοσίευση (πρβλ. ΕΑ
970/2005, 999/2006, 684/2007 κα).

Η ένσταση εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, ενώ οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης με δική τους φροντίδα.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, υποβλήθηκε η ανωτέρω κατατεθείσα, με αριθμ. πρωτ. 24235/13-102015 ένσταση του Φωτίου Σταθόπουλου, κατοίκου Χολαργού, οδός Μπουμπουλίνας αριθμ.
Με βάση τα ανωτέρω η κατατεθείσα ένσταση θα πρέπει να θεωρηθεί εκπρόθεσμη από την Οικονομική
Επιτροπή, καθώς κατατέθηκε την 13-10-2015 και ώρα 9.50 π.μ.
Σε κάθε περίπτωση, και ως προς την ουσία της προαναφερθείσας ένστασης αναφέρουμε τα ακόλουθα :
Όπως γίνεται παγίως δεκτό, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη από την οποία διέπεται
ο διαγωνισμός και η οποία δεσμεύει τόσο την αρμόδια δημόσια αρχή, όσο και τους διαγωνιζόμενους, η δε
παράβαση ουσιωδών διατάξεών της οδηγεί σε ακυρότητα της αποφάσεως με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 79/2010).

Συνακόλουθα, δυνάμει των διατάξεων του ΠΔ 270/1981 « Όργανα-διαδικασίες-όροι δημοπρασίας εκποίησηςεκμίσθωσης ΟΤΑ» προβλέπεται ότι :
« 2. Η διακήρυξις δέον να περιλαμβάνη:
…… α) ότι ουδείς είναι δεκτός εις την δημοπρασίαν, αν δεν προσαγάγη, δια την συμμετοχήν του εις την
δημοπρασίαν, ως εγγύησιν εις την επιτροπήν διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιον συστάσεως
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικήν επιστολήν ανεγνωρισμένης Τραπέζης
ή βεβαίωσιν του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως αυτώ από του
επιθυμούντος να λάβη μέρος εις την δημοπρασίαν ή ετέρου ενεργούντος δια λογαριασμόν του διαγωνιζομένου,
ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, αναγνωριζομένων δι` εγγυοδοσίας, ποσού
ίσου προς το εν δέκατο (1/10) του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς…»
ενώ ως προς τις εκμισθώσεις συγκεκριμένα προβλέπεται ότι :
« …… γ) εγγύησιν δια την συμμετοχήν εις την δημοπρασίαν εις ποσοστόν δέκα επί τοις εκατόν (10%)
του ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου ελάσσονος του έτους
δι` ολόκληρον τον χρόνον της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μείζονος του έτους, ενός έτους
τουλάχιστον…»
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω ο συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης (άρθρο 4 παρ. 10 – Δικαιολογητικά
Συμμετοχής στη Δημοπρασία – Εγγυήσεις) στηρίζεται στις προαναφερθείσες διατάξεις, ενώ δεν τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος όρος είναι απολύτως νόμιμος και σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία, και η
ανωτέρω ένσταση, πέραν της εκπρόθεσμης υποβολής της, θα έπρεπε να απορριφθεί και επί της ουσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω γνωμοδοτούμε
ότι η ένσταση της εταιρείας «ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ατομική επιχείρηση», η οποία μάλιστα δεν κατέθεσε
προσφορά, δεν πρέπει να γίνει δεκτή για τους ανωτέρω λόγους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
-
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Την από 13-10-2015 Γνωμοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ. Νικόλαου
Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Ότι η με αριθμ. πρωτ. 24235/13-10-2015 ένσταση του κ. Φωτίου Σταθόπουλου, κατοίκου Χολαργού, οδός
Μπουμπουλίνας αριθμ. 7, κατά της υπ’ αριθμ. 180/29-9-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, δεν γίνεται
δεκτή, για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2 Άννα – Μαρία Τσικρικώνη.
3 Βασιλική Μπουφούνου
4 Χρύσα Παρίση.
5 Αγλαϊα Σουρανή.

