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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 22 - 6 - 2011
συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 104/2011
Θέµα: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών & ΑΜΕΑ του
δήµου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2011».
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22α του µήνα Ιουνίου
του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 8318/22 – 6 -2011
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 δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9
µελών, παρόντες ήταν:
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ)
Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος,
µέλος
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των
µελών:
Α) 1.Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και κυρίως το άρθρο 20 περί ενστάσεων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 209, 273, του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγ.13 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α)
«Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» µε το οποίο προστίθενται οι παραγρ. 9
και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06.
Β) 1. Την µε αριθµό 782/11 διακήρυξη του διαγωνισµού
2. Την τεχνική έκθεση- ενδεικτικό προϋπολογισµό
3.Την µε αριθµό πρωτ.8038/16-06-11 ένσταση του σωµατείου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΝΘ)»
4.Την µε αριθµό πρωτ.8292/21-06-11 γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας του
δήµου ύστερα από το αίτηµα της Οικονοµικής επιτροπής
καλείται η Οι κονοµική Επιτροπή
Να εξετάσει την ένσταση του σωµατείου ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΝΘ) κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού κατά την
διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία
παιδιών και ΑΜΕΑ του δήµου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2011».

Με την αριθµ.169/11 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια του
παραπάνω ανοικτού διαγωνισµού και µε την µε αριθµό 053/11 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του
διαγωνισµού. Στις 14/06/11, ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, για την κατηγορία
Α) Φιλοξενία παιδιών 7 ως 14 ετών κατατέθηκαν στην επιτροπή του διαγωνισµού, δέκα
(10) προσφορές µια εκ των οποίων από την εταιρία ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΝΘ).
Η επιτροπή, ωστόσο, απέρριψε την ανωτέρω προσφορά µε την αιτιολογία ότι
πρόκειται για αγαθοεργό µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωµατείο και λόγω αυτού δεν
εκδίδουν τιµολόγιο και δεν υποχρεούνται στην καταβολή ΦΠΑ.
Στην συνέχεια η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΝΘ)
κατέθεσε την παρούσα ένσταση µε αριθµό πρωτ.8038/16-06-11 µε την οποία ζητεί να
µην εξαιρεθεί η προσφορά τους και να ανοιχθεί αντίστοιχα και η οικονοµική τους
προσφορά µε την αιτιολογία ότι ως σωµατείο ( διάταξη του άρθρου 18 & 1 περ. ιστ’ του
Ν.1642/1986 και τη νεώτερη διάταξη του άρθρου 22 και 1 περ. η ‘ του Ν.2859/00) δεν
υπάγεται στις φορολογικές διατάξεις που διέπουν τις κερδοφόρες εµπορικές
επιχειρήσεις όπως πχ η έκδοση τιµολογίων και επιβολή φόρου προστιθέµενης αξίας.
Η επιτροπή κρίνοντας ότι το θέµα είναι νοµικό ζήτησε την συµβουλή της νοµικής
υπηρεσίας του δήµού, η οποία µε την µε αριθµό 8292/21-06-11 γνωµοδότηση της κάνει
δεκτή την ανωτέρω ένσταση µε το εξής σκεπτικό:
1. Η ΧΑΝΘ ως σωµατείο έχει νοµική προσωπικότητα και άρα καλύπτεται η
προϋπόθεση του άρθρου 3 της µε αριθµό 782/11 διακήρυξης του διαγωνισµού
«Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς
και κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων που εκτελούν εργασίες σχετικά
µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της
σύµβασης»
2. Ο δήµος επιθυµεί τη συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφεροµένων,
ώστε να επιτευχθεί αφενός η καλύτερη προσφορά και αφετέρου να επιλεγεί η
καλύτερη δυνατή κατασκήνωση.
Σηµειώνει ωστόσο, ο δικηγόρος του δήµου, ότι σε περίπτωση επιλογής της
συγκεκριµένης κατασκήνωσης θα πρέπει αυτή να εκδώσει τα νόµιµα παραστατικά
σύµφωνα µε τα ζητούµενα από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την κατατεθείσα ένσταση του
σωµατείου ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΝΘ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Α). Κάνει δεκτή την ένσταση του σωµατείου ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΝΘ) κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών & ΑΜΕΑ του δήµου σε
κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2011» επειδή (όπως προκύπτει και από την
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου) το ανωτέρω Σωµατείο διαθέτει νοµική
προσωπικότητα, λειτουργεί νόµιµα και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που ζητούνται από
την σχετική διακήρυξη του ∆ήµου για συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό.
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 104/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Ακριβές Απόσπασµα,

Αµπελόκηποι 22 - 6 - 2011

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ο Αντιδήµαρχος

Ε. Κουκουλιώτης

Καζαντζίδης Γεώργιος

