ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασµα από το πρακτικό της
10/02/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 016/2017
ΘΕΜΑ : Επιστροφή παραβόλων στα πλαίσια διενέργειας των ανοικτών διαγωνισµών α) για
την ανάθεση υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών µονάδων της δηµοτικής ενότητας Μενεµένης του
δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» και β) για την ανάθεση υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας
χώρων της δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων του δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης».

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Φεβρουαρίου, του
έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε
τακτική συνεδρίαση, µετά από την 3071/06-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε
στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν.
3852/10.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες
ήταν:
1) Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος),
4) Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 5) Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος
(αναπληρωµατικό µέλος), 7) Ράπτου Όλγα (µέλος), 8) Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος).
Απόντες: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο κος Καζαντζίδης Γεώργιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση για προσωπικούς λόγους.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 127
αναφορικά µε τις ενστάσεις ήτοι:
«1. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 2. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και
στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο.

Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
2. Την µε αριθµό 1438/16 διακήρυξη του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης
σχολικών µονάδων της δηµοτικής ενότητας Μενεµένης και ειδικότερα το άρθρο 25 αναφορικά µε
την διαδικασία υποβολής ενστάσεων
3. Την από 21/12/16 ένσταση η οποία κατατέθηκε από την εταιρία MEGA SPRINT GUARD Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΕΤΑΙΡΙΑ,

κατά
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µε

αριθµ.259/2016 απόφασης της Οικονοµικής αναφορικά µε την αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών
4. Την µε αριθµ. 264/16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 70ΣΧΩΨΕ-1ΞΣ) σύµφωνα µε την
οποία έγινε αποδεκτή η παραπάνω ένσταση
5. Το γεγονός ότι για την άσκηση της υπό κρίση ένστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 παρ.2 του
Ν.4412/16 είχε καταβληθεί το νόµιµο παράβολο ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ήτοι έντυπο παραβόλου του ∆ηµοσίου, ∆ιπλότυπο Είσπραξης
από ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, Σειράς Η 8877151/2681/21-12-16 αξίας 1.323,00€
6. Την µε αριθµό 1439/16 διακήρυξη του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης
χώρων της δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων και ειδικότερα το άρθρο 25 αναφορικά µε την
διαδικασία υποβολής ενστάσεων
7. Την από 21/12/16 ένσταση η οποία κατατέθηκε από την εταιρία MEGA SPRINT GUARD Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΑΝΩΝΥΜΗ
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µε

αριθµ.260/2016 απόφασης της Οικονοµικής αναφορικά µε την αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών
8. Την µε αριθµ. 263/16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΨΚΓΩΨΕ-94Π) σύµφωνα µε την
οποία έγινε αποδεκτή η παραπάνω ένσταση
9. Το γεγονός ότι για την άσκηση της υπό κρίση ένστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 παρ.2 του
Ν.4412/16 είχε καταβληθεί το νόµιµο παράβολο ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ήτοι έντυπο παραβόλου του ∆ηµοσίου, ∆ιπλότυπο Είσπραξης
από ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, Σειράς Η 8877150/2680/21-12-16 αξίας 756,00€.
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή

Α) Να εγκρίνει την επιστροφή στην εταιρία MEGA SPRINT GUARD Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, των εξής:
- Παράβολο σύµφωνα µε το ∆ιπλότυπο Είσπραξης

από ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, Σειράς Η

8877151/2681/21-12-16 αξίας 1.323,00€ δεδοµένου ότι έχει γίνει σύµφωνα µε την µε αριθµό 264/16
απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, αποδεκτή η σχετική ένσταση στα πλαίσια του διαγωνισµού για
την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης σχολικών µονάδων της δηµοτικής ενότητας Μενεµένης

-

Παράβολο σύµφωνα µε το ∆ιπλότυπο Είσπραξης από ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, Σειράς Η

8877150/2680/21-12-16 αξίας 756,00€, δεδοµένου ότι έχει γίνει σύµφωνα µε την µε αριθµό 263/16
απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, αποδεκτή η σχετική ένσταση στα πλαίσια του διαγωνισµού για
την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης χώρων της δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Eγκρίνει την επιστροφή στην εταιρία MEGA SPRINT GUARD Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, των εξής:
- Παράβολο σύµφωνα µε το ∆ιπλότυπο Είσπραξης

από ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, Σειράς Η

8877151/2681/21-12-16 αξίας 1.323,00€ δεδοµένου ότι έχει γίνει σύµφωνα µε την µε αριθµό 264/16
απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, αποδεκτή η σχετική ένσταση στα πλαίσια του διαγωνισµού για
την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης σχολικών µονάδων της δηµοτικής ενότητας Μενεµένης
-

Παράβολο σύµφωνα µε το ∆ιπλότυπο Είσπραξης από ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, Σειράς Η

8877150/2680/21-12-16 αξίας 756,00€, δεδοµένου ότι έχει γίνει σύµφωνα µε την µε αριθµό 263/16
απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, αποδεκτή η σχετική ένσταση στα πλαίσια του διαγωνισµού για
την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης χώρων της δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 016/2017.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 13/02/2017

Ο Πρόεδρος

Μεζίκης Βασίλειος

