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ΘΕΜΑ : Περί επιστροφής παραβόλου του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 που αφορά
ένσταση της επιχείρησης με την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε» κατά της διακήρυξης
του διαγωνισμού.
Στους Μολάους, σήμερα την 27-04-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5802/21-04-2017 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)
3.Χριστάκος Σταύρος
4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
Στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016 αναφέρονται τα εξής:
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των μελών της την υπ΄αριθ.
πρωτ. 4858/31-03-2017
συνοπτικού διαγωνισμού

ένσταση της εταιρείας Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε κατά της διακήρυξης
της προμήθειας με τίτλο{ Προμήθεια λαμπτήρων –ντουί

ασφαλειών & λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού }, όπου ζητείται η τροποποίηση των
όρων της διακήρυξης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, όπου με την 101/2017
ΑΟΕ η ανωτέρω ένσταση έγινε αποδεκτή αποδεχόμενη την από 05-04-2017 εισήγηση –
γνωμοδότηση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το παράβολο που κατέθεσε μαζί με την ένσταση η
εταιρεία Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε εφόσον έγινε αποδεκτή να της επιστραφεί με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής και κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 101/2017 προηγούμενη απόφασή της
Απο φασίζει Ομόφωνα
Την επιστροφή παραβόλου που κατέθεσε μαζί με την ένσταση της κατά της
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια λαμπτήρων –ντουί ασφαλειών &
λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού }, η εταιρεία Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε εφόσον αυτή έγινε
αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
6) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

όπως

πιο

