
 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               8.11.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 228/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την εξέταση της με αριθμ.πρωτ. 21521/05-11-19 ένστασης η 

οποία κατατέθηκε από την Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ στα πλαίσια διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων» 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από 

την 21789/8.11.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

  

   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 4) Ράπτου 

Όλγα (μέλος) 5) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 6) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 7) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 8) 

Κατζικάς Γεώργιος (μέλος).  

 

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

Ο πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για τη διαδικασία σύγκλησης 

έκτακτης συνεδρίασης,  εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αποδίδοντας τον επείγοντα χαρακτήρα 

του σε χρονικούς περιορισμούς και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Ιστορικό δημοπράτησης 

Με την με αριθμ. 193/02-10-19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με την αριθμ. πρωτ. 18920/19 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ε28ΩΨ-4Ω0), αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1870/19, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19PROC005670746/08-10-19. 
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Η ανάθεση αφορούσε την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 74.389,15€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.991,25€,  ΦΠΑ: 14.397,90€).  

Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριμένα 

από τις εξής εταιρίες: 

1. Κ/ΞΙΑ MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ- ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘ.,  αριθμ.πρωτ. προσφ. 20378/21-10-19 

2. ΑΛΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, αριθμ. πρωτ. προσφ. 20380/21-10-19 

3. ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, αριθμ. πρωτ. προσφ. 20381/21-10-19 

Σύμφωνα με το από 21-10-19 πρακτικό, η επιτροπή απέρριψε την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την 

εταιρεία  Κ/ΞΙΑ MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ- ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘ δεδομένου ότι δεν ήταν σύμφωνη με τα ζητούμενα του άρθρου 

2.2.6 της διακήρυξης και όρισε ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρία ΑΛΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ως η οικονομικότερη 

προσφορά από τις αποδεκτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με 

την με αριθμ.226/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΨΝΞΩΨΕ-1Υ7) η οποία κοινοποιήθηκε στους 

συμμετέχοντες με το με αριθμ.πρωτ. 21214 έγγραφο στις 31-10-19. 

Στην συνέχεια, κατατέθηκε η με αριθμ.πρωτ.21521/05-11-19 ένσταση από την Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-

MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ζητώντας την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης και την κατακύρωση της ανάθεσης στην 

εταιρία τους. 

Για την άσκηση της κρινόμενης ένστασης έχει κατατεθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 127 παρ. 2 του ν.4412/16 

το ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 306284639950 0107 0052 ύψους 599,91€.  

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 

3 του ν.4623/31-08-19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα αναφορικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής ήτοι:  

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 

απευθείας ανάθεση. […]» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/16 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ήτοι: 

1.«Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 

περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της 

παράλειψης.. 

«2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 

221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης …. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 
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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 ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο..»  

3. Το γεγονός ότι για την άσκηση της υπό εξέτασης ένστασης, ο προσφεύγων οικονομικός φορέας με βάση τον 

προϋπολογισμό της ανάθεσης ήτοι 59.991,25€ πλέον ΦΠΑ όφειλε να καταθέσει με την ένσταση παράβολο ίσο με 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας ήτοι ποσό 599,91€ ενώ για την απόδειξη της καταβολής αυτού 

όφειλε να επισυνάψει αντίγραφο της πληρωμής του ποσού σε τράπεζα. 

4. Το από 07-11-19 έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία e-παραβόλου από την Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ύστερα από το με αριθμ. 21714/19 έγγραφο της υπηρεσίας 

του δήμου, με το οποίο μας ενημερώνουν ότι «το παράβολο με κωδικό 306284639950 0107 0052 το οποίο έχει 

κατατεθεί στην υπηρεσία μας δεν έχει πληρωθεί. 

5. Παγίως δέχεται η νομολογία, ότι η υποχρέωση καταβολής παραβόλου, ως προϋπόθεση του παραδεκτού 

ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, αποβλέπει στην αποτροπή της ασκήσεως απερίσκεπτων και αστήρικτων ένδικων 

βοηθημάτων και μέσων χάριν της εύρυθμης λειτουργίας των δικαστηρίων και της αποτελεσματικής απονομής της 

δικαιοσύνης, γι αυτό και η τύχη του συναρτάται με την έκβαση και τις εν γένει περιστάσεις της δίκης (ΣτΕ 

601/2012 Ολομ., 3087/2011 Ολομ., ΣτΕ 1583/2010 Ολομ, 1852/2009 Ολομ., 647/2004 Ολομ.) 

6.  Επειδή, στο πλαίσιο των διοικητικών προσφυγών που ασκούνται στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων, 

δεδομένου του μικρού κύκλου των αποδεκτών της οικείας νομοθεσίας και της κατ’επάγγελμα κατά την συνήθη 

πορεία των πραγμάτων ενασχολήσεώς τους με τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς 

οφείλουν να γνωρίζουν τις κρίσιμες διατάξεις (ΟλΣΤΕ 876/2013, ΣτΕ 268, 360/2018, 1400, 1595/2016, 3128, 

3129/2015, 1072, 1985, 1988/2014, 2886/2013, 2315/2013). Επιπλέον, οι διατάξεις που προβλέπουν την 

προδικαστική προσφυγή, αφενός χαρακτηρίζονται ως «δικονομικές» και αφετέρου, απευθύνονται σε μικρό κύκλο 

αποδεκτών που οφείλουν να γνωρίζουν ενόψει της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου. 

7. Το από 07-11-19 πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του από 07-11-19 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. 

B) Για την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ.21521/05-11-19 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ στα πλαίσια διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των 

υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων» δεδομένου ότι δεν πληρώθηκε το απαιτούμενο παράβολο σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 127 του ν.4412/16. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

 

Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει το από 07-11-19 πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. 

B) Απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ.21521/05-11-19 ένσταση η οποία κατατέθηκε από την Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ στα πλαίσια διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των 

υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων» δεδομένου ότι δεν πληρώθηκε το απαιτούμενο παράβολο σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 127 του ν.4412/16. 

 

Η Όλγα Ράπτου δηλώνει αποχή. 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 228/2019. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  8.11.2019  

                                                                                                                          O Πρόεδρος  

                                                                                                                                   

 

        Καζαντζίδης Γεώργιος 
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