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Από το πρακτικό της αριθμό 1/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12/01/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 05/01/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Κασκαμανίδου Ουρανία,  Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 5ο- Απόφαση 1-5/12.1.2017.

Απόφαση επί της επιστολής Πέτρου Κουγεβετόπουλου ΕΔΕ περί του έργου :
«Λειτουργία και Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κιλκίς».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό,
προϊστάμενο της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και πρόεδρο της Ε.Δ. του έργου : «Λειτουργία και
Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κιλκίς», ο οποίος έθεσε υπόψη του
Δ.Σ. την επιστολή του κ. Πέτρου Κουγεβετόπουλου ΕΔΕ περί του ανωτέρω έργου, καθώς
επίσης και την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Κιλκίς, Σταματίου Κανταρτζή,
δικηγόρου που έχει αυτολεξεί ως εξής :

Εισήγηση: Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς δημοσίευσε Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή
αναδόχου του έργου “λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Κιλκίς”
εκτιμώμενης αξίας 64.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές των
ενδιαφερομένων έπρεπε να υποβληθούν μέχρι τις 5-1-2017.

Ο Πέτρος Κουγεβετόπουλος Μηχ/γος – Ε.Δ.Ε. απέστειλε στην ΔΕΥΑ Κιλκίς μέσω φαξ σε μη
εργάσιμες ώρες, την 4-1-2017 και ώρα 23:12 την από 4-1-2017 επιστολή του που έλαβε αρ.
πρωτοκόλλου εισερχομένων 13/5-1-2017, στην οποία επί λέξει αναφέρει “δια της παρούσης
επιστολής θα ήθελα να σας επισημάνω ορισμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν στα τεύχη
δημοπρασίας του διαγωνισμού....”

Οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου μπορούν να προσβληθούν μόνο με ένσταση
και υπό τις ειδικώς οριζόμενες στη νομοθεσία και στη διακήρυξη προϋποθέσεις και διατυπώσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ.1 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4.3 της διακήρυξης, η
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ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Παραλλήλως στην παράγραφο 2 του άρθρου
127 του Ν.4412/2016 και στο ίδιο άρθρο της διακήρυξης ορίζεται ότι 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%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.

Εφόσον ο ανωτέρω εργολήπτης δημοσίων έργων θεωρούσε ότι υπάρχουν παρατυπίες κλπ
όφειλε να καταθέσει εμπροθέσμως ένσταση συνοδευόμενη απαραιτήτως από το αναλογικό
παράβολο. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ως αναθέτουσα Αρχή προχωρούσε
σε εξέταση του περιεχομένου του εγγράφου που χαρακτηρίζεται μεν ως επιστολή αλλά
κατ΄ουσίαν αποτελεί ένσταση, θα παραβίαζε σαφώς τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 127 του
Ν.4412/2016 και του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης κρίνοντας ως παραδεκτή την πρόταση των
όποιων λόγων επικαλείται σ΄αυτήν ο ενδιαφερόμενος και αποδεχόμενο να εξετάσει την
νομιμότητα και την αλήθεια αυτών, αν και έχουν προβληθεί εκπροθέσμως και απαραδέκτως
χωρίς την συνυποβολή του νομίμου παραβόλου που αποτελεί δημόσιο έσοδο.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού,
έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Να μην ληφθεί υπόψη η από 4-1-2017 επιστολή του Πέτρου Κουγεβετόπουλου Μηχ/γου –
Ε.Δ.Ε. που απεστάλη στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς μέσω φαξ σε μη εργάσιμες ώρες, την 4-1-2017 και
ώρα 23:12 και έλαβε αρ.πρωτοκόλου εισερχομένων 13/5-1-2017 ως υποβληθείσα απαραδέκτως
για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1-5/12-01-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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