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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το µε αριθµό 7/ 2012 πρακτικό συνεδρίασης

--------------------

Αριθµός α̟όφασης : 104/ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Θέµα: Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας
διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του ∆ήµου
Κοζάνης» προϋπολογισµού 1.865.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23% και
αριθµό µελέτης 31/2011 και έγκριση ή µη αποτελέσµατος και
κατακύρωση ή µη του διαγωνισµού.
Σήµερα την 23 η Α̟ριλίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11 : 00 π.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
24243/19.04.2012 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 2/2.1.2011), βρέθηκαν παρόντα τα
οκτώ (8) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λάζαρος Μαλούτας, ως Πρόεδρος
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικολέτα Μπουµπόναρη
η οποία αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε
τα παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της
διακήρυξης, διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την αριθµ. 618/2011 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε τον τρόπο
εκτέλεσης, µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων
χώρων στις επεκτάσεις του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 1.865.000,00 ευρώ µε
ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 31/2011 την οποία ενέκρινε µε την αριθµό 191/2011
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και 584/2011 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µε την αριθµ. 67/2012
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης περίληψη της
οποίας δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµ. 63 /τ. ∆.∆.Σ /17.01.2012 ΦΕΚ
Το έργο είναι ενταγµένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α)
και από Εθνικούς πόρους (αριθ. ενάρ. έργου 2011ΕΠ00580029)
Ο ∆ιαγωνισµός διενεργήθηκε την 6 η Μαρτίου 2012 ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
(Ε.∆.), στην οποία πήραν µέρος οι παρακάτω δώδεκα (12) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κ/Ξ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ – ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
Κ/Ξ ΛΙΑΚΟΣ Π – ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ – ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Κ/Ξ ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ
Κ/Ξ ΠΑΤΡΙΚΙ∆ΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΑΤΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ/Ξ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Π. - ΧΑΡΖΑΚΑΣ ∆. – ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ Ι.
Κ/Ξ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Χ.ΤΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚ.
Κ/Ξ ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ – ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΥ - ΠΥΡΡΟΥ
Κ/Ξ ΖΑΝ∆ΕΣ Θ & ΣΙΑ ΕΕ- ΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κ/Ξ ΤΕΛΙΓΙΩΡΓΙ∆ΗΣ – ΦΕΛΕΚΙ∆ΗΣ ΑΤΕ – ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΣ Ι.
Κ/ Ξ ΚΟΥΪΜΤΖΙ∆ΗΣ Ι.- ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Η.- ΛΙΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
Κ/Ξ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΜΠΙΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μετά την όλη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού Κρίνεται αιτιολογηµένα
απαράδεκτη η παρακάτω τρεις (3) προσφορές :
1. Η προσφορά της Κ/ΞΙΑΣ ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ - ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
κρίνεται απαράδεκτη γιατί στην Ενηµερότητα πτυχίου έχει λήξει η ασφαλιστική
ενηµερότητα του ΤΣΜΕ∆Ε σε ένα από τα στελέχη και έχει προσκοµισθεί µόνο Υ.
∆. και όχι βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε όπως αναγράφεται στην διακήρυξη άρθρο 23.2.1.
2. Η προσφορά της Κ/ΞΙΑΣ ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗΣ –ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ γιατί ο Σταµκόπουλος Θεόδωρος δεν έχει
προσκοµίσει φορολογικές ενηµερότητες για την εργοληπτική επιχείρησή του όπως
ορίζεται από το άρθρο 22.4
3. Η προσφορά της Κ/ΞΙΑΣ ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΥΠΥΡΡΟΥ γιατί η Πηνελόπη Τουµπούρου –Πύρρου δεν έχει φέρει Υ∆ για τα
πρόσωπα που απασχολεί (αν δεν υπάρχουν αρνητική Υ∆) και τα πρόσωπα
(ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο όπως ορίζεται από το άρθρο 23.2.2.β
Στο διάστηµα των πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη µε αριθµ. πρωτ.:
20429/29.03.2012 ανακοίνωση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ασκήθηκαν
οι παρακάτω δύο (2) ενστάσεις. Ήτοι :
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1. H µε αριθµ. πρωτ. : 21.767/05.04.2012 εµπρόθεσµη ένσταση της εργοληπτικής
επιχείρησης ¨Κ / Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΥΪΜΤΖΙ∆ΗΣ – ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
– ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΤΣΟΣ¨ και
2. Η µε αριθµ. πρωτ. : 21.760/05.04.2012 εµπρόθεσµη ένσταση της εργοληπτικής
επιχείρησης ¨Κ /Ξ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ¨
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στη µε αριθµ. πρωτ. 24.204/10.04.2012 εισήγηση διατύπωση γνώµης σχετικά µε τις παραπάνω ενστάσεις, αναφέρει τα παρακάτω :
¨…Η παρακάτω υπογεγραµµένη Βρόντζου Σοφία, Πρόεδρος της Επιτροπής
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις
του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 1.865.000,00 € µε Φ.Π.Α., συγκάλεσα σήµερα
ηµέρα
∆ευτέρα 9-4 -2012 τα µέλη της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του
παραπάνω έργου, ώστε να γνωµοδοτήσουµε προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κοζάνης για τις παρακάτω ενστάσεις :
1) Την υπ΄αρ. 21767 / 5-4-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης: «Κ/ΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΥΪΜΤΖΙ∆ΗΣ – ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ – ΗΛΙΑΣ Α.
ΛΙΤΣΟΣ» κατά του από 6-4-2012 πρακτικού δηµοπρασίας, το οποίο εξέδωσε οµόφωνα
η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού του παραπάνω έργου και
2) Την υπ΄αρ. 21760/5-4-12 ένσταση της Κ/ΞΙΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Νικολάου κατά του από 6-4-2012
πρακτικού δηµοπρασίας, το οποίο εξέδωσε οµόφωνα η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού του παραπάνω έργου
1) Σύµφωνα µε την πρώτη ένσταση, η προσφορά της Κ/ΞΙΑΣ ΓΕ.ΝΙΚ.Η.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ δεν έπρεπε να γίνει δεκτή
γιατί οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη προσωρινή µειοδότρια Κ/ΞΙΑ,
δεν έχουν προσκοµίσει τις απαραίτητες φορολογικές ενηµερότητες στις πέντε κάτωθι
Κ/ΞΙΕΣ που συµµετέχουν οι οποίες και έχουν ενεργά ΑΦΜ.
Η ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ συµµετέχει στις:
α) Κ/ΞΙΑ ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΑ ΜΕ
ΑΦΜ 998625950 και
β) Κ/ΞΙΑ ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – Ι. ΛΑΜΠΡΗΣ µε ΑΦΜ
998164709
ο Λάµπρης Ιωάννης Ε∆Ε συµµετέχει στις :
α) Κ/ΞΙΑ ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – Ι. ΛΑΜΠΡΗΣ µε ΑΦΜ
998164709 ,
β) Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΝΣ- ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΑ ΜΕ ΑΦΜ 998254008,
γ) Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΠΡΗΣ Ι. –ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΑΡ. –ΜΠΙΣΤΑΣ ΜΙΧ. µε ΑΦΜ 997907420
και
δ) Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ` µε ΑΦΜ
998689213.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
Σύµφωνα µε την παρ. 3 αρ. 20 του Ν. 3669/08 και µε τη γνωµοδότηση 77/2010 του
ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή µε την εγκύκλιο 10 /19-4-2010 της ∆/νσης Νοµοθετικού
Συν/σµού & Κωδ/σης (∆17) « κάθε εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να
υποβάλλει στις δηµοπρασίες των δηµοσίων έργων όπου συµµετέχει βεβαιώσεις
εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικής ενηµερότητας για τα έργα που
εκτελεί µόνη της ή σε κοινοπραξία για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της
σύµβασης µέχρι εκδόσεως βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών» . Η βεβαίωση
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περάτωσης (77/2010 ΝΣΚ ) δε συνεπάγεται και τη λήξη των εκρεµµοτήτων της
εργολαβίας, αφού ακολουθεί υποβολή τελικής επιµέτρησης , προσωρινή παραλαβή,
χρόνος συντήρησης αλλά και υποχρεώσεις του µετά την παραλαβή µέχρι και τη σύνταξη
του τελικού λογαριασµού.
Η αναφορά σε ενεργά ΑΦΜ Κ/ΞΙΩΝ, δεν αποδεικνύει ότι τα έργα για τα οποία έχουν
συσταθεί οι παραπάνω Κ/ΞΙΕΣ βρίσκονται σε εξέλιξη και ως εκ τούτου έχουν
ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών.
Από όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι από την ένσταση δεν προκύπτει ότι οι Κ/ΞΙΕΣ
που αναφέρονται έχουν ανεκτέλεστα έργα και κατά συνέπεια δεν προκύπτει και η
υποχρέωση τους να προσκοµίσουν φορολογικές ενηµερότητες.
Εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή την απόρριψη της παραπάνω ένστασης.
2) Σύµφωνα µε την δεύτερη ένσταση η Κ/ΞΙΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Νικολάου υποστηρίζει ότι :
Α. Όσο αφορά την προσφορά της κ/ξίας « ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΤΕΒΕ –ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ» ότι :
στη δήλωση σύστασης της κ/ξίας « ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ –
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ» δεν αναφέρεται η έδρα, ο νόµιµος
εκπρόσωπος ούτε η αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Η εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει φέρει την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ » και
όχι «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ » (λείπουν οι τελείες) και µε δεδοµένο την ύπαρξη της εταιρίας
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» υπάρχει τεράστια σύγχυση για το αν η
συµµετέχουσα πληρούσε τις προϋποθέσεις του διαγωνισµού .
Στην Υ.∆. του Γεωργάκη Γεωργίου δεν αναγράφεται ολόκληρο το κείµενο του άρθρου
22.2 της αναλυτικής διακήρυξης περί του διαχειριστή : «Να µην έχουν καταδικαστεί
αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.)
και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος
σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή
του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής
επιχείρησης πρόσωπα για
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης
της αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997
(21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της
αριθµ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385
Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του
εργολήπτη»
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σε αντίθεση µε τον έταιρο κοινοπρακτούντα Λάµπρη Ιωάννη ο οποίος προσκόµισες
Υ.∆. στην οποία αναγράφεται όλο το κείµενο του άρθρου 22.2 της αναλυτικής
διακήρυξης αυτούσιο.
Β. Όσο αφορά την προσφορά της Κ/ΞΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΥΪΜΤΖΙ∆ΗΣ –
ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ – ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΤΣΟΣ» ότι :
1) στη δήλωση σύστασης της κ/ξίας « ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΥΪΜΤΖΙ∆ΗΣ – ΗΛΙΑΣ Ι.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ – ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΤΣΟΣ δεν αναφέρεται η έδρα, ο νόµιµος εκπρόσωπος
ούτε η αρµόδια ∆.Ο.Υ.
2) στις υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της κ/ξίας δεν αναγράφεται ηµεροµηνία ενώ
σύµφωνα µε τη διακύρηξη άρθρο 23.2.3 θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία εντός του
τελευταίου µηνός .
3) Στο υπ΄αριθ. 48033/ 2-3-2012 ειδικό πληρεξούσιο δε συµµετέχει ένας από τους
Κοινοπρακτούντες, ο Κουιµτζίδης Ιωάννης , αλλά δεν έχει κάνει και αποδοχή της
πληρεξουσιότητας του
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
Όσο αφορά την ένσταση της Κ/ΞΙΑΣ : ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. –
ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ , σχετικά µε τη δήλωση σύστασης της προσωρινής
µειοδότριας Κ/ΞΙΑΣ και σύµφωνα µε το άρθρο 24.1.3 της αναλυτικής διακήρυξης « η
κοινοπραξία υποβάλλει δήλωση υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπροσώπους των
µελών της για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά
συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών ( εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής ) », δεν προκύπτει η αναγκαιότητα της
αναγραφής επί της δήλωσης σύστασης Κ/ΞΙΑΣ της έδρας, της ∆ΟΥ και του
εκπροσώπου της υπό σύστασης Κ/ΞΙΑΣ, στοιχεία τα οποία οφείλονται να
αναγράφονται µόνο στην οριστική σύσταση Κ/ΞΙΑΣ εάν και εφόσον η συµµετέχουσα
Κ/ΞΙΑ αναδειχθεί µειοδότρια στον διαγωνισµό του έργου.
Όσο αφορά την ένσταση της Κ/ΞΙΑΣ : ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. –
ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, σχετικά µε τα στοιχεία της µίας εκ των δύο συµµετεχουσών
εργοληπτικών επιχειρήσεων στην εγγυητική επιστολή θεωρούµε ότι δεν υπάρχει λόγος
αµφισβήτησης της εν λόγω εγγυητικής, διότι στην εγγυητική αναγράφεται και το άλλο
µέλος Λάµπρης Ιωάννης και το ΕΤΑΑ Ιωάννινων απάντησε θετικά περί της εγκυρότητας
της παραπάνω εγγυητικής µε το υπ.αρ.: 433/8-3-12
έγγραφο του.
Όσο αφορά την ένσταση της Κ/ΞΙΑΣ : ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. –
ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ σχετικά µε την Υ.∆. στην οποία ο πρόεδρος και ο διευθύνων
σύµβουλος της µίας εκ των δύο συµµετεχουσών εργοληπτικών επιχειρήσεων της
προσωρινής µειοδότριας Κ/ΞΙΑΣ οφείλει να βεβαιώνει τα αναγραφόµενα του άρθρου
23.2.2. της αναλυτικής διακήρυξης, προκύπτει ότι η εν λόγω Υ.∆. βεβαιώνει τα
προβλεπόµενα του άρθρου 23.2.2.α.ii.
Όσο αφορά το Β σκέλος της ένστασης της Κ/ΞΙΑΣ : ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ σχετικά µε τη δήλωση της Κ/ΞΙΑΣ ισχύει
ότι και προηγουµένως . Για το 2ο της έλλειψης των ηµεροµηνιών στις Υ.∆. της
δεύτερης κατά σειρά µειοδότριας Κ/ΞΙΑΣ και σύµφωνα µε γνωµοδότηση της νοµικής
υπηρεσίας του ∆ήµου , προκύπτει από το περιεχόµενο των Υ.∆. ότι οι ηµεροµηνίες
είναι εντός του προβλεπόµενου εκ της αναλυτικής διακήρυξης χρονικού διαστήµατος
του ενός µηνός.
Τέλος όσο αφορά την ένσταση της Κ/ΞΙΑΣ : ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, σχετικά µε την εγκυρότητα του ειδικού
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πληρεξουσίου το οποίο κατέθεσε ο νόµιµος εκπρόσωπος της δεύτερης κατά σειρά
µειοδότριας Κ/ΞΙΑΣ, θεωρούµε ότι εφόσον στο πληρεξούσιο αναγράφονται όλα τα
στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου Κουϊµτζίδη Ιωάννη δεν προκύπτει η αναγκαιότητα
περαιτέρω προσκόµισης δήλωσης αποδοχής πληρεξουσιότητας από µέρους του.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού εισηγείται
οµόφωνα την απόρριψη των δύο (2) ενστάσεων :
 Κ/ΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΚΟΥΪΜΤΖΙ∆Η – ΗΛΙΑ Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗ – ΗΛΙΑ Α.
ΛΙΤΣΟ» και
 Κ/ΞΙΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Νικολάου…..¨
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, προτείνω λοιπόν, να δεχθούµε τη γνώµη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.), να απορρίψουµε τις παραπάνω δύο (2) ενστάσεις, να εγκρίνουµε το
αποτέλεσµα του από 6 Μαρτίου 2012 διαγωνισµού και να προβούµε στην κατακύρωση
του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΤΕΒΕ - ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Περαιβού 8, 45332 Ιωάννινα, τηλ. 26510 22717,
fax 26510 78283)
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 "∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων"
(Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α/29.02.1984) όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις του από τους Ν.2052/1992, Ν.2229/1994, Ν. 2338/1995,
Ν.2372/1996, Ν. 2940/2001, Ν. 3212/2003, Ν. 3263/2004, Ν. 3316/2005 και Ν.
3481/2006
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 "Κατασκευή δηµοσίων έργων" (Φ.Ε.Κ.
223/τ.Α/31.12.1985) όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις του από το Π.∆. 286/1994, Π.∆. 368/1994, Π.∆. 210/1997, Π.∆.
285/1997 και Π.∆. 218/1999
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 171/1987 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και
ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α και άλλες
σχετικές διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α/02.06.1987) όπως ισχύει σήµερα µετά την
τροποποίηση και συµπλήρωση του από το Π.∆. 229/1999
5. Τη µε αριθµό 31/2011 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
προϋπολογισµού 1.865.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23%
6. Τη µε αριθµό 618/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ¨περί του τρόπου
εκτέλεσης του έργου¨
7. Τη µε αριθµό 67/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ¨περί καθορισµού των
όρων της διακήρυξης¨
8. Το από 06.03.2012 πρακτικό της Ε. ∆. µε όλα τα στοιχεία.
9. Τη µε αριθµ. πρωτ. : 21.767/05.04.2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης ¨Κ
/ Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΥΪΜΤΖΙ∆ΗΣ – ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ – ΗΛΙΑΣ Α.
ΛΙΤΣΟΣ¨
10. Τη µε αριθµ. πρωτ. : 21.760/05.04.2012 εµπρόθεσµη ένσταση της εργοληπτικής
επιχείρησης ¨Κ /Ξ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ¨
11. Τη µε αριθµ. πρωτ. 24.204/10.04.2012 εισήγηση -διατύπωση γνώµης της Ε.∆.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 7η /23. 04. 2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Σελίδα 6 από 8

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΔΑ: Β49ΛΩΛΠ-ΘΨ4

ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

12. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 7 υ̟έρ και 1 κατά)
Α. Απορρίπτει τις ενστάσεις : α) µε αριθµ. πρωτ. : 21.767/05.04.2012 της εργοληπτικής
επιχείρησης ¨Κ / Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΥΪΜΤΖΙ∆ΗΣ – ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ –
ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΤΣΟΣ¨ και β) τη µε αριθµ. πρωτ. : 21.760/05.04.2012 της εργοληπτικής
επιχείρησης ¨Κ /Ξ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ¨, κατά του Πρακτικού διαγωνισµού της 6ης Μαρτίου 2012, για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις
επεκτάσεις του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 1.865.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23% και
αριθµό µελέτης 31/2011, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω
εισήγηση της παρούσας.
 Το µέλος κ. Μητσιάκος Ιωάννης ψήφισε λευκό.
 Τα µέλη α) κ. Άννα Νανοπούλου, β) κ. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου και
δήλωσαν ότι η ένσταση της ¨Κ/Ξ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. –
ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ¨ κατά της ¨Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΥΪΜΤΖΙ∆ΗΣ –
ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ – ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΤΣΟΣ¨ είναι βάσιµη αλλά δεν γίνεται
δεκτή διότι δεν αλλάζει ο πίνακας κατάταξης και για αυτό συµφωνούµε µε την γνώµη
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.)
Β. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του τακτικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού που
διενεργήθηκε την 6 η Μαρτίου 2012 για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου
«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του ∆ήµου Κοζάνης»
προϋπολογισµού 1.865.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 31/2011.
Γ. Κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις
επεκτάσεις του ∆ήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 1.865.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23% και
αριθµό µελέτης 31/2011, στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΓΕΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Περαιβού 8, 45332
Ιωάννινα, τηλ. 26510 22717, fax 26510 78283), σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά
της η οποία ανέρχεται σε µέση έκπτωση σαράντα εννέα και τριάντα έξι τοις εκατό (49,36
%) επί των τιµών της µελέτης.
∆. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τα παραπέρα ενέργειες.
Η ̟αρούσα α̟όφαση ̟ήρε αριθµό 104 / 2012
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)

Τα Μέλη
(Τ.Υ)

Λάζαρος Μαλούτας
∆ήµαρχος Κοζάνης

Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Ακριβές Α̟όσ̟ασµα
Κοζάνη, 23 Απριλίου 2012
Ο Γραµµατέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης
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