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Θ Ε Μ Α  1ο Μοναδικό:Εξέταση ένστασης Παναγιώτη Μοσχοβίτη του Κοσμά κατά της
       υπ΄αριθμ.  304/2017 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του 1ου πρακτικού

Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ‘’Επισκευή &
συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 9η   του μηνός Nοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος   
Πέμπτη και ώρα 14:00  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
μετά την υπ' αριθμ. 23779/08-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. 
Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος 
της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  έξι  (6), ο κ.  
Αντιπρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :,1.Δόσχορης Κων/νος – Αντιπρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
6.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Αντιπρόεδρος ενημέρωσε την Οικονομική 
Επιτροπή ότι συνεδριάζει έκτακτα για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 
μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ‘’Εξέταση ένστασης Παναγιώτη Μοσχοβίτη 
του Κοσμά κατά της υπ΄αριθμ.  304/2017 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του 1ου πρακτικού 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου ‘’Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. 
Θεοδώρων’’,  λόγω υπάρχουσας προθεσμίας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα, 
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 παρ.6 του Ν. 3582/2010.

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα εξής :

1.Την υπ΄αριθμ. 34/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του 
Δήμου που αφορά την εκτέλεση του έργου ‘Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων 
στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ προϋπολογισμού δαπάνης 36.166,22 € και προστιθεμένου 
του ΦΠΑ εξ € 8.679,89 συνολικής δαπάνης 44.846,11 €, με όριο πληρωμής για το 
έτος 2017 το ποσόν των 24.800,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ

2.Την υπ΄αριθμ. 261/2017 (ΑΔΑ Ω3ΚΗΩΛ3-9ΡΙ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία μεταξύ άλλων καταρτίστηκαν οι όροι του συνοπτικού 
διαγωνισμού του εν λόγω έργου.



3.Την υπ΄αριθμ. 20274/29-09-2017 διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού.
4.Το 1ο /12-10-2017 πρακτικό διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα 

με το οποίο έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των κατωτέρω και ανοίχθηκαν οι 
οικονομικές προσφορές που καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας 

 Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 42,06%
 Γιάννης Γ. Τσήρος & Σια Ε.Ε. με μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,06%
 Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 24,19% 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης 
διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν προσκόμισε φωτ/φο 
πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου  και 
συνεπώς απορρίφθηκε η συμμετοχή – προσφορά της, και διαμορφώθηκε ο τελικός 
πίνακας των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής 

 Γιάννης Γ. Τσήρος & Σια Ε.Ε. με μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,06%
 Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 24,19%

Με το ανωτέρω 1ο πρακτικό της Επιτροπής προτάθηκε η ανάδειξη ως προσωρινού 
αναδόχου, της  εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
με μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,06% έναντι ποσού 24.931,89 € χωρίς ΦΠΑ.

5.Την υπ΄αριθμ. 304/2017 (ΑΔΑ 7ΧΖ7ΩΛ3-ΔΙΑ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί έγκρισης του ανωτέρω 1ου /12-10-2017 πρακτικού της αρμόδιας 
Επιτροπής και ανάδειξης ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 
ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ.

6.Την με αριθμό πρωτ. Δήμου 22756/30-10-2017 νομίμως υποβληθείσα 
ένσταση του ΕΔΕ Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά κατά της υπ΄αριθμ. 304/2017 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
σ΄αυτήν, συνοδευόμενη από το με α/α 3546/30-10-2017 παράβολο είσπραξης,  
ποσού 450,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 παρ. 2 του ν. 4412/2016

7.Την υπ΄αριθμ. 23329/06-11-2017 εισηγητική έκθεση της Επιτροπής του εν 
λόγω διαγωνισμού επί της ανωτέρω ένστασης στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

‘’Η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν αποδέχεται τον πρώτο λόγο της ένστασης 
(σχετικό 1) με το κάτωθι σκεπτικό: 
Στο Άρθρο 24 παράγραφος 2 της προκήρυξης του διαγωνισμού(σχετικό 2), στα 
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής "  και πιο συγκεκριμένα στο εδάφιο ε) αναφέρεται ότι 
πρέπει να περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού: "Απλές φωτοτυπίες των 
πιστοποιητικών για τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των προμηθευόμενων ειδών ως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 23.7 της παρούσης.
Κατά συνέπεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού δεν θεωρεί ότι είναι δεσμευτικό στο 
πλαίσιο της υποβολής προσφοράς να περιέχονται όλες οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 23.7 της προκήρυξης, παρά μόνο οι απλές φωτοτυπίες 
των πιστοποιητικών για τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των προμηθευόμενων ειδών.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποδέχεται τον δεύτερο λόγο της ένστασης (σχετικό 1) 
έχοντας υπόψη της τα κάτωθι:

α) Σύμφωνα με τις «Οδηγίες συμπλήρωσης για το "Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016 (Α 147)"» 
(σχετικό 3), προκύπτει ότι:
«Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους τμήματα της σύμβασης τα οποία υπερβαίνουν το ποσοστό 
του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε 
έναν από τους υπεργολάβους. Δεδομένου ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 



4412/2016, η αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης ζητάει από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 131, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, ενώ σύμφωνα με την παρ. 6 του αυτού 
άρθρου 131, εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους ποσοστό της σύμβασης που υπερβαίνει το 30%, απαιτείται 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς να επαληθεύσουν τη συνδρομή 
λόγων αποκλεισμού και επομένως πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα ΤΕΥΔ, 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 131».
β) Σύμφωνα με τον ν.4412/2016 άρθρο 131 παράγραφο 6: " η αναθέτουσα αρχή: α) 
επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74".
γ) Σύμφωνα με τον ν.4412/2016 άρθρο 73 παράγραφο 1: " Οι αναθέτουσες αρχές 
αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 
έως 81, ότι υπάρχει εις βάρους του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση¨
δ) Σύμφωνα με τον ν.4412/2016 άρθρο 79 παράγραφο 2: " Κατά την υποβολή 
αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών οι αναθέτουσες αρχές 
δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορές πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις"
ε) Σύμφωνα με το άρθρο 25 της προκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού (σχετικό 
2) : «Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 22Α της παρούσας για τους υπεργολάβους και ότι 
διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν.4412/2016, με το ΤΕΥΔ».
Η πρόθεση ανάθεσης μέρους της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή εργολαβίας από 
μέρους της προσωρινής μειοδότριας εταιρίας «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
στο πλαίσιο της προσφοράς και πιο συγκεκριμένα του τυποποιημένου εντύπου 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), δεν είναι δεσμευτική. 
Όμως σύμφωνα με τα παραπάνω επειδή στο έντυπο ΤΕΥΔ της προσφοράς της 
προσωρινής μειοδότριας εταιρίας επεδείχθη πρόθεση ανάθεσης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, τμημάτων της σύμβασης τα οποία υπερβαίνουν το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, θα 
έπρεπε να υποβληθούν υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ για τους προτεινόμενους 
υπεργολάβους, ώστε να γίνει έλεγχος από την αναθέτουσα αρχή ότι δε συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού τους και ότι καλύπτονται τα αντίστοιχα προσόντα για την 
εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν.
Συμπερασματικά η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί υπέρ της ακύρωσης της υπ' 
αρίθμ. 304/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου 
Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, με την οποία εγκρίθηκε το από 12-10-2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το ως άνω έργο στην προσωρινή 
μειοδότρια εταιρία «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Σε συνέχεια πρέπει αν 
αναμορφωθεί το από 12-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και να κριθεί 
άκυρη η προσφορά της εταιρίας «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»’’



Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, καθώς και εκείνες του ν. 4412/2016  μετά από 
συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Απορρίπτει την ένσταση του ΕΔΕ Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά κατά 
της υπ΄αριθμ. 304/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 1ου 
πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ‘’Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων 
στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ (αρ. μελ. 34/2017), όσον αφορά τον 1ο λόγο αυτής και την 
κάνει δεκτή ως προς το 2ο σκέλος αυτής που αφορά το υποβληθέν ΤΕΥΔ του 
προσωρινού αναδόχου, ήτοι της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε., στο 
οποίο αποδεικνύεται η πρόθεσή της να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους τμημάτων της σύμβασης τα οποία υπερβαίνουν το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας αυτής, οπότε θα έπρεπε να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για τους 
προτεινόμενους υπερεργολάβους, ώστε να γίνει έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή 
ότι δεν συντρέχουν  λόγοι αποκλεισμού τους και ότι καλύπτονται τα αντίστοιχα 
προσόντα για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Εγκρίνει την επιστροφή του με α/α 3546/30-10-2017 παραβόλου 
είσπραξης,  ποσού 450,00 €.

 
Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 304/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ  
Ε.Ε.

Εγκρίνει την αναμόρφωση του 1ου πρακτικού του εν λόγω διαγωνισμού 
απορρίπτοντας την αίτηση – συμμετοχή της ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 322/2017

        Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2.Γεωργίου Χαράλαμπος

3.Νικολάου Σωτήριος
    Δόσχορης Κων/νος

4.Παπαθανασίου Αθανάσιος

5.Σακελλαρίου Αναστάσιος


