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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  29/07/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  151/2014                                               

  
 
 

ΘΕΜΑ:1)Απόρριψη της ένστασης  για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2) Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 08.07.2014, όπως αυτό προκύπτει από 
το πρακτικό για το  έργο:  «∆ράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας 
στο 4ο-11ο-13ο-15ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων»  µε αρ. µελέτης: 99/2013 Μελέτης και  προϋπολογισµό : 
360.009,00€ (µε  ΦΠΑ 23%). 

 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29 του µήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
10219/25-07-2014 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) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος 2) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 3) Σιώπης Κων/νος, µέλος 4) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος 5)Σάββα Αικατερίνη, µέλος, 6)Μεζίκης Βασίλειος, µέλος, 
 
Απόντες: 1)Κατσαρός Ιωάννης, µέλος, 2)Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος, 3) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  
 

Με την υπ' αριθµό 156/ 02.06.2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρου 
έργου µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό βάσει της υπ’ αρ. 99/2013 Μελέτης µε τίτλο «∆ράσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 4ο-11ο-13ο-15ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αµπελοκήπων» συνολικού προϋπολογισµού  360.009,00€ µε  ΦΠΑ 23% . 
 
Στην συνέχεια µε την υπ ' αριθµό 103/11.06.2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 
διακήρυξης της  δηµοπρασίας.  
 
Ηµεροµηνία δηµοπράτησης ορίστηκε η 08.07.2014  
 
Σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, προσωρινός µειοδότης είναι η εταιρεία Ιωάννης 
Παπαγιάννης & Σια Ε.Ε. µε µέση έκπτωση 52,83%. 
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Κατά του Πρακτικού της δηµοπρασίας ασκήθηκε ένσταση από την Κ/ΞΙΑ Αβραµίδης ∆ηµήτριος του Γεωργίου – 
Αυγέρης Στέργιος του Χρήστου για την αποδοχή της εταιρείας µε την επωνυµία Ιωάννης Παπαγιάννης & Σια 
Ε.Ε. εντός του προβλεπόµενου νόµιµου διαστήµατος µε αριθµό πρωτ. 9544/ ∆ΤΥ 2559/15.07.2014 και 
κατατέθηκε παράβολο διακοσίων πενήντα ευρώ(250,00€) . 
 
Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, προτείνεται : 

• η απόρριψη της ένστασης  για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη γνωµοδότηση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 08.07.2014, όπως αυτό 
προκύπτει από το πρακτικό. 
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την απόρριψη της ένστασης της Κ/Ξ «ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» µε  αριθµ. πρωτ. 9544 /∆ΤΥ 2559/15.07.2014 που 
συνοδεύεται από παράβολο 250,00€  και κατατέθηκε εµπρόθεσµα για το έργο « ∆ράσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης  ενέργειας στο 4ο-11ο-13ο-15ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αµπελοκήπων » που δηµοπρατήθηκε στις 08.07.2014  κατά του πρακτικού διαγωνισµού και της αποδοχής της 
εταιρείας µε την επωνυµία Ιωάννης Παπαγιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. διότι: 

 
1) Σε ότι αφορά τον πρώτο λόγο που αναφέρεται η ένσταση  κατά της εταιρείας  Ιωάννης Παπαγιάννης & ΣΙΑ 
Ε.Ε., δηλ. ότι ο κος Παπαγιάννης Ιωάννης, ως νόµιµος εκπρόσωπος, δήλωσε υπεύθυνα « ότι δεν απασχολώ 
προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας το οποίο να είµαι υποχρεωµένος να το δηλώσω στους οικείους 
ασφαλιστικούς φορείς»   ενώ από την βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ  για το έργο που έχει  υπό 
εκτέλεση φαίνεται ότι απασχολεί προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, η άποψη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού είναι η εξής: 
Η ύπαρξη ή µη προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας δεν αποδεικνύεται από τις βεβαιώσεις 
ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ καθώς κανένας ασφαλιστικός οργανισµός (π.χ. ΙΚΑ) δεν µπορεί να γνωρίζει 
σε κάθε έργο που εκτελεί µια Εργοληπτική Επιχείρηση εάν το προσωπικό που απασχολεί είναι µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας ή µε άλλο τρόπο (υπεργολαβία) διότι αυτό που ενδιαφέρει το ΙΚΑ είναι να είναι 
ασφαλισµένο το έργο και όχι ποιοί εργάστηκαν και µε ποιόν τρόπο. Συνεπώς η  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού 
δέχεται την υπεύθυνη δήλωση ως έχει. Άλλωστε τόσο για την επιχείρηση όσο και για το έργο που εκτελεί ο 
κος Παπαγιάννης Ιωάννης έχει προσκοµίσει  βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ . 
 
2) Σε ότι αφορά τον δεύτερο λόγο που αναφέρεται η ένσταση  κατά της εταιρείας  Ιωάννης Παπαγιάννης & ΣΙΑ 
Ε.Ε., δηλ. ότι η εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένη σε 
Εργοληπτικές Οργανώσεις, έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου και διαχειριστή της 
εταιρείας κ. Παπαγιάννη Ιωάννη ότι η επιχείρηση δεν είναι γραµµένη σε κανένα εργοληπτικό σύλλογο. 
Συνεπώς, και για τον δεύτερο λόγο δεν γίνεται αποδεκτή η ένσταση. 
 
3) Σε ότι αφορά τον τρίτο λόγο που αναφέρεται η ένσταση κατά της εταιρείας Ιωάννης Παπαγιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. 
δηλ. ότι στις προσκοµιζόµενες υπεύθυνες δηλώσεις η ηµεροµηνία γέννησης αναγράφεται αριθµητικώς και όχι 
ολογράφως, η γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι ότι δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού και απορρίπτει 
την ένταση και για τον τρίτο λόγο. 
Επιπλέον, στα δικαιολογητικά συµµετοχής υπάρχει αντίγραφο της ταυτότητας του κ. Παπαγιάννη Ιωάννη και 
δεν τίθεται θέµα αµφισβήτησης ορθότητας της υπεύθυνης δήλωσης. 
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4) Σε ότι αφορά τον τέταρτο λόγο που αναφέρεται η ένσταση κατά της εταιρείας Ιωάννης Παπαγιάννης & ΣΙΑ 
Ε.Ε. δηλ. ότι στην υπεύθυνη δήλωση του εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς  δεν έχει αναγραφεί σε ποια 
Υπηρεσία απευθύνεται καθώς και ότι δεν έχει σφραγισθεί ούτε υπογραφεί, η  άποψη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού είναι ότι : 
α) σε ότι αφορά την Αρχή στην οποία απευθύνεται  το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς είναι  κοινό για 
όλους τους διαγωνιζόµενους και στην επικεφαλίδα αναφέρεται ότι απευθύνεται προς τον ∆ήµο Αµπελοκήπων- 
Μενεµένης.  
β) σε ότι αφορά την συµπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης της οικονοµικής προσφοράς µε τη σφραγίδα και 
την υπογραφή του κ. Ιωάννη Παπαγιάννη, υπάρχει σφραγίδα της εταιρείας αλλά λείπει η υπογραφή, κάτι που 
θεωρείται παράλειψη  αλλά δεν παραβιάζεται ουσιώδης τύπος της προσφοράς και πρόκειται για επουσιώδες 
θέµα. Σύµφωνα  µε το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, τα παραπάνω δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού οπότε 
δεν γίνεται αποδεκτός και αυτός ο λόγος της ένστασης. 
 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την απόρριψη της µε αριθµό πρωτ. 9544/∆ΤΥ 
2559/15.07.2014  ένστασης  της διαγωνιζόµενης Κ/ΞΙΑΣ «ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 
ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» κατά του πρακτικού διαγωνισµού και της αποδοχής της εταιρείας µε 
την επωνυµία Ιωάννης Παπαγιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. για το έργο «∆ράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & 
ορθολογικής διαχείρισης  ενέργειας στο 4ο-11ο-13ο-15ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του προέδρου  

 

                                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                                       Οµόφωνα 
   

Α) Απορρίπτει την ένσταση για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία αναφέρθηκε παραπάνω.  

 
Β) Ανακηρύσσει την εταιρεία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  µειοδότρια στον εν λόγω διαγωνισµό 
µε µέσο ποσοστό έκπτωσης  πενήντα δύο &ογδόντα τρία ( 5 2,83 %) 

 
 Γ)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης 

 
 
 

           
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  151/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 29/07/2014  



Α∆Α: 77ΞΗΩΨΕ-Π23 
 

 

 
                                                               Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


