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Η

 Συνεδρίαση /06-06-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 121/2017 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση υποβληθείσας ένστασης της «Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» µε αρ.πρωτ. 6414/31-5-2017 για τον συνοπτικό διαγωνισµό για 

την εκπόνηση της µελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΗΦΗ» 

 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 6
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2017 ηµέρα 

ΤΡΙΤΗ και ώρα. 13.00µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 6554/02-06-2017 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                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  8
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την  εισήγηση  της επιτροπής 

διαγωνισµού του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής: 

 



∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 01/06/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» µε αρ. πρωτ. 6414/31-5-17 για τον  
συνοπτικό ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την εκπόνηση της µελέτης: 

«Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης Κτιρίου ΚΗΦΗ» 
 

Η επιτροπή διαγωνισµού ως αρµόδια για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού για 
την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση µελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης 
και Αντιστήριξης Κτιρίου ΚΗΦΗ» προϋπολογισµού µελέτης  13.300.00 €  
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) παρέλαβε εµπρόθεσµα την υποβληθείσα 
ένσταση της συµµετέχουσας εταιρείας «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ. 
ΜΕΛΕΤΩΝ» η οποία είναι τρίτη (3η ) κατά σειρά µειοδοσίας. Η ενιστάµενη εταιρεία 
υπέβαλε και το ηλεκτρονικό παράβολο µε κωδικό 136776534957 0731 0078.  
 
Στην ένστασή της αυτή η «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ. ΜΕΛΕΤΩΝ» 
ενίσταται κατά της 
υπ’ αριθµ. Πρωτ. 5663/15-05-2017 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής 91/2017 του 
∆ιαγωνισµού που της κοινοποιήθηκε την 26/5/2017 για τους κάτωθι λόγους: 
 

1. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: Συγκεκριµένα η ενιστάµενη εταιρεία αιτιάται: 
 ότι υφίσταται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας αφού η Επιτροπή προχώρησε στον 
αποκλεισµό της για λόγο αφορώντα την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, παραβιάζοντας συλλήβδην τους κανόνες 
διαφάνειας καθώς και την διακήρυξη της υπόψην µελέτης.     

 

Επί τούτου ως Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχουµε να σηµειώσουµε ότι ορθώς έγινε και 
το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών καθώς πρόκειται για ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
∆ιαγωνισµό ο οποίος γίνεται σε µία φάση µε έκδοση ενός πρακτικού µε βάση το 
Άρθρο 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
Αυτό αποτυπώνεται και στην ∆ιακήρυξη του εν λόγω Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε αρ. 
πρωτ. 4409/10-4-2017 Άρθρο 4. 
 
Συνεπώς το εν λόγω τµήµα της υπό εξέτασης ένστασης δεν γίνεται αποδεκτό 
και απορρίπτεται. 
 

2. ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Της ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 
Συγκεκριµένα η ενιστάµενη αιτιάται: 

 Ότι δεδοµένου ότι στη ∆ιακήρυξη δεν προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση επί ποινής 
αποκλεισµού υπογραφής του ΤΕΥ∆ από όλα τα µέλη του ∆Σ της Εταιρείας, όπως οµοίως 
δεν προβλέπεται ούτε στο νόµο ου΄τε στην επικαλούµενη εγκύκλιο η επί ποινή 
αποκλεισµού υποχρέωση συµπλήρωσης ή υπογραφής του ΤΕΥ∆ από όλα τα µέλη του ∆Σ 
των ΑΕ. 
Επίσης ότι «……………. η Επιτροπή όφειλε να µας καλέσει προς συµπλήρωση αυτής 
…….άρθρο 102 παρ. 2 Ν4412/16……».    
 

Επί τούτου ως Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχουµε να σηµειώσουµε ότι ορθώς 
αποκλείστηκε η ενιστάµενη Εταιρεία καθώς στο Άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης 
αναφέρονται ρητά οι λόγοι αποκλεισµού και το Άρθρο αυτό παραπέµπει στο 
Άρθρο 73 Ν4412/16 Παρ. 1ββ και για αυτόν τον λόγο αναφέρεται και στην 
∆ιακήρυξη άρθρο 20.1.α η Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.    

Το ΤΕΥ∆ συνίσταται σε Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα 
µέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 : (α) δεν βρίσκεται 



σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 λόγω της οποίας αποκλείεται ή 
µπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, (β) πληροί τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 
και 77, (γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 84, για τον περιορισµό του αριθµού των 
πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συµµετάσχουν  
 
Για αυτό και στο Άρθρο 73 Ν4412/16 Παρ. 1ββ αναφέρεται ότι η υποχρέωση αφορά 
ιδίως «…ββ) στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών ΑΕ τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου» για αυτό και για να αποδειχθεί η πληρότητα 
σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού 
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, κάθε άτοµο πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥ∆. 
Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτοµα που αναφέρονται στο τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές µορφές της Ο.Ε, 
Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε. και µε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ουδέν από τα µέλη 
του ∆Σ των ΑΕ δεν υπάγονται σε καταστάσεις των άρθρων 73 και 74. 
  

Επιπρόσθετα σε σχέση µε το άρθρο 102 παρ. 2 του Ν4412/16 που αναφέρει η 
ενιστάµενη Εταιρεία αναφέρουµε επακριβώς τι δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 
συµπλήρωση ή διευκρίνιση µε βάση το εν λόγω άρθρο στην παρ. 2 : 
 
«Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε 
παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του 
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις 
ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από 
τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν 

επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων 

σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή 

συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 

υποβληθεί.» 

Συνεπώς το εν λόγω τµήµα της υπό εξέτασης ένστασης δεν γίνεται αποδεκτό 
και απορρίπτεται. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν αποδέχεται και 
απορρίπτει  την ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΕΝΣΤΑΣΗ της «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» µε αρ. πρωτ. 6414/31-5-17 για τον  συνοπτικό ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
για την εκπόνηση της µελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και 
Αντιστήριξης Κτιρίου ΚΗΦΗ» και εισηγείται να συνεχισθεί η διαδικασία ως 
ορίζεται στην Απόφαση 91/2017 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Χαρίτου Ελιάνα  
 
2. Ταµπάκη Ειρήνη 
 
3. Λασπιάς Αλέκος  



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  

 

Την µη αποδοχή και την απόρριψη της υποβληθείσα ένσταση της «Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» µε αρ.πρωτ. 6414/31-5-2017 για τον συνοπτικό 

διαγωνισµό για την εκπόνηση της µελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΗΦΗ» και την συνέχιση της 

διαδικασίας όπως ορίζεται µε την απόφαση 91/2017 της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Καισαριανής 
 

 

 
 

 

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.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       06/06/2017 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    
 

 


