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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          
                                                28Η Συνεδρίαση / 2-9-2016 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 128/2016 
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση υποβληθείσας ένστασης του Σύριου Κωνσταντίνου του ∆ηµητρίου , 
Πολιτικού µηχανικού , Ε.∆.Ε. Οµήρου 34 Αθήνα µε αριθµό πρωτ. 9406/29-08-2016 
και κατακύρωση για τον διαγωνισµό : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Μ(16)» , προϋπολογισµού 42.960,51€ (µε ΦΠΑ 24%)  . 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την   2  η  του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 
2016 ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 14.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 9388  /29-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                                                                         
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 
3. Βασιλάκη Αικατερίνη 
4. Τσιτσιρίδης Ιωσληφ 
5. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
6.Βούρλος ∆ηµήτριος                                                                    
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 9567 /02.09.2016 
εισήγηση  της επιτροπής διαγωνισµού  του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 2/9/2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 9567 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Πληρ. Πικραµµένου Ελένη 
Τηλ. 213-2010785 

Προς: 
Οικονοµική Επιτροπή  
∆ήµου Καισαριανής 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Του Σύριου Κωνσταντίνου του ∆ηµητρίου, Πολιτικού Μηχανικού,Ε.∆.Ε. 
Οµήρου 34 Αθήνα 210-3611312 
µε αριθ. πρωτ. 9406/29-08-2016 

 
 

Η επιτροπή διαγωνισµού ως αρµόδια για την διεξαγωγή πρόχειρου 

διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση 

σχολικών κτιρίων (Μ16)» προϋπολογισµού µελέτης 42.960,51 € 

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) παρέλαβε εµπρόθεσµα την υποβληθείσα 

ένσταση του συµµετέχοντα Σύριου Κωνσταντίνου ο οποίος είναι δεύτερος (2ος 

κατά σειρά µειοδότης. 

Στην ένστασή του αυτή ο κος Σύριος Κωνσταντίνος ενίσταται κατά του 

υπ’ αριθµ. 9295/24-08-2016 πρακτικού του ∆ιαγωνισµού για τους  

κάτωθι λόγους: 

1. Στο φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη Γεωργίου 

∆ικαίου Ε.∆.Ε. δεν περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό 

της παραγράφου 23.2.2.ε της διακήρυξης περί εργοληπτικών 

οργανώσεων. Συγκεκριµένα, δεν υποβλήθηκε πιστοποιητικό 

εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων προς εργοληπτική 

οργάνωση ούτε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ο Εργολήπτης 

εγγεγραµµένος σε τέτοια οργάνωση.  

2. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Επαγγελµατική – Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης Μηχανικών) κατ’ αντιστοιχία µε το Τ.Ε.Ε. δεν συνιστά 

εργοληπτική οργάνωση. Στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. εγγράφονται οι Τεχνολόγοι 

Μηχανικοί εν γένει, ήτοι και µη εργολήπτες. Η υποβληθείσα από τον 

προσωρινό µειοδότη βεβαίωση της ΕΕΤΕΜ δεν απαιτείται από την 

διακήρυξη. 



Στο τεύχος της διακήρυξης µε αριθ.πρωτ. 9071/10-8-2016 στην παράγραφο 

23.2.2.ε ως δικαιολογητικό επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας, 

αναφέρεται: 

«Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων 

προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις» µε την υποσηµείωση 

«∆ιευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν 

συνιστά εργοληπτική οργάνωση». 

Η Επιτροπή διαγωνισµού αφού εξέτασε την ένσταση, επανέλεγξε το φάκελο 

των συµβατικών στοιχείων του έργου του θέµατος καθώς και το φάκελο 

δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη, διαπίστωσε ότι ο ∆ικαίος 

Γεώργιος του Κωνσταντίνου, είχε υποβάλλει στην προσφορά του υπεύθυνη 

δήλωση µε την οποία βεβαιώνει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

προς τις εργοληπτικές οργανώσεις. Η υπεύθυνη δήλωση όµως δεν µπορεί να 

υποκαταστήσει το πιστοποιητικό από την αρµόδια εργοληπτική οργάνωση για 

τη βεβαίωση πληρωµής εισφορών.  

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων (Μ16)» εισηγείται στο 

αρµόδιο όργανο που είναι η Οικονοµική Επιτροπή τα εξής: 

 

1. Να γίνει αποδεκτή η ένσταση του Σύριου Κωνσταντίνου Πολιτικού 

Μηχανικού, Ε∆Ε µε αριθµ. πρωτ. 9406/29-08-2016. 

2. Να αποκλείσει από τον διαγωνισµό του εν λόγω έργου τον Γεώργιο 

∆ικαίο, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, Θησέως 4, Π. Φάληρο. 

3. Να κατακυρώσει τον διαγωνισµό στον δεύτερο αναγραφόµενο µειοδότη 

Σύριο Κωνσταντίνο µε ποσοστό έκπτωσης 10%. 

 

Για την επιτροπή διαγωνισµού 

Πικραµµένου Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Λασπιάς Αλέκος, Πολιτικός Μηχανικός 

Ευαγγέλου Γρηγόρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          Μετά από διαλογική συζήτηση  
 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Γίνεται αποδεκτή η ένσταση του Σύριου Κωνσταντίνου Πολιτικού 

Μηχανικού, Ε∆Ε µε αριθµ. πρωτ. 9406/29-08-2016. 

2. Αποκλείει από τον διαγωνισµό του εν λόγω έργου τον Γεώργιο ∆ικαίο, 

Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, Θησέως 4, Π. Φάληρο. 

3. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στον δεύτερο αναγραφόµενο µειοδότη : 

 
ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε∆Ε µε  έκπτωση  10%. 
Εδρα: ΑΘΗΝΑ 
∆ιεύθυνση: ΟΜΗΡΟΥ 34 
Εκπρόσωπος Ι∆ΙΟΣ  
Τηλ. Κιν. (1) 6936840777 Τηλ. γραφ. 2103611312, fax 2103600695 

 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                  Καισαριανή   5/09/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ     
 


