
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   149/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, και τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9894/09-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Γρομπανόπουλος Τρύφων 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως 
ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον 
έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας 
του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των 
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη 
της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 
[...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 
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υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 
περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 
και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών 
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016: «Οι αναθέτουσες αρχές 
ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση συμμετοχής», το 
ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της 
σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της 
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 
εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της 
σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον 
μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των 
εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την 
απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου 
εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με 
την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση 
συμμετοχής για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, ή 
β) διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω δυναμικού συστήματος αγοράς, ή 
γ) απευθείας ανάθεση, ή 
δ) επιλογή από κατάλογο, ή 
ε) επιλογή από ηλεκτρονικό κατάλογο (e-catalogue/e- marketplace).» 

Βάσει της 125/2022 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Προμήθεια  αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η 
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προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 22PROC010546405 2022-05-
13). 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 
125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προέβη την 10/06/2022 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν και στον 
έλεγχο προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 
το άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης, εκ μέρους των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με 
το Πρακτικό της περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου εγγυήσεων, 
όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής, εκτός  

α) του Ο/Φ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (αριθμ. συστήματος: 
284644), ο οποίος i) κατέθεσε εγγύηση συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η οποία ισχύει 
μέχρι την 10/04/2023, και όχι μέχρι την 10/07/2023, και ii) δεν προσκόμισε το 
πρωτότυπο της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης, κατά το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης, και 

β) του Ο/Φ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ με την επωνυμία «BB BIBIKAS 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» (αριθμ. συστήματος: 283363),  ο οποίος δεν κατέθεσε 
εγγύηση συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικά είτε το πρωτότυπο της έντυπης 
εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, κατά το 
άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. 

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή διαγωνισμού, εισηγείται προς την Οικονομική 
Επιτροπή, με το προαναφερόμενο Πρακτικό της, την απόρριψη της 
προσφοράς των α) Ο/Φ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., και  

β) Ο/Φ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ με την επωνυμία «BB BIBIKAS 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ»   

ως απαράδεκτες, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω 
παράλειψης προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του 
άρθρου 2.2.2.2 της διακήρυξης, με την προσφορά του. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις της περ. i εδ. στ’  και εδ. ζ της παρ. 1 του αρθ. 72 του 

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 125/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Το από 14/06/2022 πρακτικό της Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Απορρίπτει την προσφορά του Ο/Φ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
(αριθμ. συστήματος: 284644), ως απαράδεκτη, διότι κατέθεσε εγγύηση 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, η οποία ισχύει μέχρι την 10/04/2023, και όχι μέχρι την 
10/07/2023, και ii) δεν προσκόμισε το πρωτότυπο της έντυπης εγγύησης 

ΑΔΑ: 68Υ8ΩΨΛ-ΧΨΣ



συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, κατά το άρθρο 
2.2.2.1 της διακήρυξης. 

Γ. Απορρίπτει την προσφορά του Ο/Φ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ με την 
επωνυμία «BB BIBIKAS ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» (αριθμ. συστήματος: 283363) ως 
απαράδεκτη, διότι,  ο οποίος δεν κατέθεσε εγγύηση συμμετοχής, είτε 
ηλεκτρονικά είτε το πρωτότυπο της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, κατά το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. 

Δ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα 
με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 149/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                            
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