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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 17/08-05-2018 

Αριθ.Αποφ. 81/2018    

ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 5428/02-05-2018  ένστασης  της εταιρείας με την 
επωνυμία «Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» κατά της 60/2018 ΑΟΕ που αφορά την έγκριση 
πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο 
{ Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας. 
 
 
       Στους Μολάους, σήμερα την  08-05-2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5610/04-05-2018 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                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΜαυρομιχάληςΚων/νος Πρόεδρος)   

2. Κολλιάκος Ιωάννης 

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5.Καλογερίνης Ηλίας 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

 

                 Κόκκορης Παναγιώτης  

 

                               

      

 

          

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

  Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν παρευρέθησαν. 

   Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

      Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 5428/02-05-2018  ένσταση  της εταιρείας με την επωνυμία 

{Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» , η οποία είχε υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr  κατά της 60/2018 ΑΟΕ που αφορά την έγκριση 
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πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με 

τίτλο { Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων } για τους λόγους 

που αναφέρονται σε αυτή  και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας..  

 Την  από 60/2018 ΑΟΕ (ΩΞ2ΘΩΚ9-ΗΕ4)  που αφορά την έγκριση πρακτικών 

δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { 

Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων} του    Δήμου 

Μονεμβασίας. 

 Το από 03-05-2018 πρακτικό –γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού   

σύμφωνα με την οποία,  απορρίπτει την υπ΄αριθ. Πρωτ. 5428/02-05-2018  

ένσταση  της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»  κατά της 

60/2018 ΑΟΕ και στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

 Στην παράγραφο (α) της ένστασης αναφέρεται ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας 

δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα αν «προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας» . 

Η συμπλήρωση του τμήματος της ΤΕΥΔ που παρέλειψε να συμπληρώσει ο οικονομικός 

φορέας δεν είναι ουσιαστικό  για την διενέργεια του διαγωνισμού, όπως προκύπτει τόσο 

από τον Ν. 4412/2016 άρθρο 79 όσο και από την κατευθυντήρια οδηγία 15. 

Επίσης η δυνατότητα ανάθεσης ποσοστού της σύμβασης με υπεργολαβία εναπόκειτο 

στην διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε 

στάδια της σύμβασης (άρθρο 131 του Ν. 4412/2016) 

Στην παράγραφο (β) της ένστασης αναφέρεται ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας 

δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα αν «συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παραγράφους 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005» 

 Η συμπλήρωση του τμήματος αυτού της ΤΕΥΔ είναι υποχρεωτική εφόσον η εκτιμώμενη 

αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00)ευρώ 

εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2.δ του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 

Στην παράγραφο (γ) της ένστασης αναφέρεται ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας 

δεν έδωσε απάντηση στο μέρος ΙΙΙ, κεφάλαιο Γ στο ερώτημα αν «του έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας» 

Στην ΤΕΥΔ που κατέθεσε ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας στο Μέρος ΙΙΙ κεφάλαιο Γ, 

ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας έχει απαντήσει αρνητικά (ΟΧΙ), επίσης έχει 

συμπληρώσει «ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ» αν και δεν ήταν απαραίτητο προφανώς για να 

διευκρινίσει ότι έχει ένορκη βεβαίωση που το αποδεικνύει.  

Στην παράγραφο (δ) της ένστασης  αναφέρεται ότι η δηλώσεις του διαγωνιζόμενου 

οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙ κεφάλαιο Α είναι ανακριβείς και ελλιπείς. 
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Ο έλεγχος του πτυχίου καθώς και αν ήταν σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού ή αν έχει 

υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση  για ανανέωσή του θα γίνει στο στάδιο ελέγχου των 

δικαιολογητικών, αν από τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα μα τα άρθρα 21,22 και 23 της διακήρυξης  

τότε η προσφορά του οικονομικού φορέα θα απορριφθεί.  

Τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (δ) της ένστασης σχετικά με το λάθος αριθμό 

εργοληπτικού πτυχίου, την λήξη και την ανανέωση αυτού ή στην μη έγγραφή της 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων  δεν αποτελούν ουσιώδεις παραλήψεις αλλά σφάλματα 

που δεν μπορούν να  επιφέρουν αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα. 

      Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισμού  εισηγείται την απόρριψη της  

ένσταση του οικονομικού φορέα «Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» κατά της υπ. αριθ. 60/2018 

ΑΟΕ. 

     Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι : Σύμφωνα με το άρθρ. 379 παρ. 7 του 

4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 4 του άρθρ. 43 του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ-116 Α/9-8-17)                                  «Οι 

διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται 

από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από αναθέτουσες αρχές/ 

αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα 

οριζόμενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος:       β) για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ίση ή 

ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε 

φορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να 

διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173). Τα προηγούμενα εδάφια της 

παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή ανώτερη από το 

κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α΄ του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), όπως ισχύει 

κάθε φορά, γ) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις 

εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του 

παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε για τις 

ως άνω διαφορές εφαρμόζεται το άρθρο 127, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 

παράγραφος 12 του παρόντος. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης 

εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και 
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υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 

περίπτωση α΄ του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), όπως ισχύει κάθε φορά.» .  

         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ανέφερε  ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε για 

την απόρριψη ή μη της υπ΄αριθ. Πρωτ. 5428/02-05-2018  ένστασης  της εταιρείας με 

την επωνυμία {Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»  κατά της 60/2018 ΑΟΕ  που αφορά την 

έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως του έργου 

με τίτλο { Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων } του    Δήμου 

Μονεμβασίας  και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

      Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του κ. προέδρου , την  

υπ΄αριθ. Πρωτ. 5428/02-05-2018  ένσταση  της εταιρείας με την επωνυμία {Α.Γ. 

ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» κατά της 60/2018 ΑΟΕ, το από 03-05-2018 πρακτικό –

γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού ,τις διατάξεις του 4412/2016, και μετά από 

διαλογική συζήτηση.     

Αποφασίζουν  ομόφωνα  
 

 Απορρίπτουν την  υπ΄αριθ. Πρωτ. 5428/02-05-2018  ένσταση  της εταιρείας με την 

επωνυμία {Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»  κατά της  60/2018 ΑΟΕ που αφορά  την 

έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως του 

έργου με τίτλο { Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων } 

σύμφωνα με την από 03-05-2018  εισήγηση –γνωμοδότηση της επιτροπής 

διαγωνισμού. 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                       2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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