ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 260/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα την 11 του µήνα Σεπτέµβριου
του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 20110/7-9-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Καρφάκη Μαριάννα
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. επί της ενστάσεως κατά της αρ. 239/2017
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου µε
τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης θέµατος, επί της ενστάσεως κατά της 239/2017 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση-γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω έργου, ,
η οποία έχει ως εξής:
«Στις 11/07/2017 διενεργήθηκε ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη του µειοδότη για την εκτέλεση του
έργου µε τίτλο «Κατασκευή Υποδοµών Νέου Νοσοκοµείου». Στο διαγωνισµό συµµετείχε,
υποβάλλοντας εµπρόθεσµα το φάκελο συµµετοχής, ο ακόλουθος διαγωνιζόµενος:
1. ΑΦΟΙ Α. ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Το από 11/07/2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού απέρριψε την συµµετοχή του από τον
διαγωνισµό µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε µε την
239/16-08-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
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Επί του ανωτέρω Πρακτικού η εταιρία ΑΦΟΙ Α. ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλλε ένσταση µε αρ. πρωτ.
∆ήµου Λευκάδας 19084/28-08-2017 σύµφωνα µε το άρθ. 4 της διακήρυξης και το άρθ. 127 του Ν.
4412/2016. Συνηµµένα της ενστάσεως υποβλήθηκε το απαιτούµενο παράβολο µε αριθµό 5014/28-082017 ποσού 600,00€, καθώς και αντίγραφο κατευθυντήριας οδηγίας 9/2015 και υπ. αρ. 92/2017
πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών της ενιστάµενης
εταιρίας διαπίστωσε ότι,
1) ∆εν έχει συµπληρώσει ορθά τις ενδείξεις εξωτερικά των φακέλων σύµφωνα µε το άρθρο 3 της
διακήρυξης - πλήρης απουσία ηµεροµηνίας λήξης προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
2) ∆εν υπογράφεται η αίτηση από την εταιρία, από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο αυτής.
3) Έχει προσκοµίσει τρία ΤΕΥ∆ ενώ πρέπει να έχει ένα – παράβαση της οδηγίας 15.
Κατά την κρίση της ενιστάµενης εταιρίας,
Α) Οι δυο επιπλέον ΤΕΥ∆ υποβλήθηκαν εκ περισσού και ως εκ τούτου δεν αποτελούν λόγο
αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. Πιο αναλυτικά αναφέρει, ότι σύµφωνα µε την υπ. αρ. 92/2017
Απόφαση του ΣΤ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε πως εφόσον δεν προβλέπεται από
την διακήρυξη η υποχρέωση της υπογραφής της ΤΕΥ∆ από όλους τους εκπροσώπους της
διαγωνιζοµένης εταιρίας (διαχειριστές αν είναι Ο.Ε, ΕΕ ή ΕΠΕ, από όλα τα µέλη του ∆Σ αν είναι ΑΕ
κλπ), τότε δεν υφίσταται η υποχρέωση αυτή. Επίσης αναφέρει πως σύµφωνα µε πάγια νοµολογία
(ΣΤΕ 79/2010, 1328/2008), δεν είναι νόµιµος ο αποκλεισµός διαγωνιζοµένου επειδή προσκόµισε, εκ
περισσού, επί πλέον δικαιολογητικά από αυτά που ζητούνται από την διακήρυξη. Τέλος αναφέρει
πως ακόµη και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι αποδεκτό επικαλείται την κοινή λογική, σύµφωνα µε
την οποία µια κοινή υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από όλους τους δηλούντες είναι απολύτως
ισοδύναµη µε τρείς πανοµοιότυπες δηλώσεις υπογεγραµµένες από κάθε έναν από τους υπόχρεους
ξεχωριστά. Μάλιστα αναφέρει σχετικά την υπ. αρ. 136/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της
Ολοµέλειας του ΣΤΕ, ότι η υποβολή δικαιολογητικών διαφορετικών από αυτά που προβλέπει η
διακήρυξη, πλην ισοδύναµων µε αυτά, δεν συνιστά λόγο αποκλεισµού.
Όπως νοµολογιακά έχει κριθεί, η ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας της οποίας µέρος είναι και η
ΤΕΥ∆ αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τη δηµοπρασία και δεσµεύει τόσο τη
∆ιακηρύττουσα Αρχή, όσο και το διαγωνιζόµενο. Σύµφωνα µε την αρχή της τυπικότητας, που διέπει
τη συµπλήρωση των εντύπων και τον τρόπο συντάξεως, εν γένει, των προσφορών στα πλαίσια
διαδικασιών διενέργειας κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισµών, στην αποφυγή του κινδύνου
αλλοιώσεως των προσφορών και στην ανάγκη της ευχερούς συγκρίσεως µεταξύ τους [ΣΤΕ
279/2008], η προσκοµιδή στον φάκελο των δικαιολογητικών απαιτείται να πραγµατοποιείται µε τον
τρόπο που αυτή επακριβώς καθορίζει. Σύµφωνα µάλιστα µε την παρ. ΙΙ της υπ. αρ. 92/2017
µνηµονευοµένης στην ένσταση πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου «…όλα τα ουσιώδη στοιχεία για τον
ακριβή προσδιορισµό του διαγωνισµού – µεταξύ δε αυτών τα δικαιολογητικά συµµετοχής και,
ειδικότερα, η µορφή και ο τρόπος υποβολής τους – πρέπει να αποτυπώνονται µε σαφήνεια, ακρίβεια
και χωρίς αµφισηµία στην προκήρυξη του διαγωνισµού». Σαφή κρίνονται τα οριζόµενα στην παρ.24.2
της διακήρυξης ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισµού το
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) καθώς και την εγγύηση συµµετοχής. Επί πλέον
σαφώς αναφέρει πως οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Επίσης σύµφωνα µε κατευθυντήρια οδηγία 15 (παράγραφος 2Β των οδηγιών) της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) αναφέρεται «Ένας οικονοµικός φορέας
που συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς), και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συµπληρώνει ένα ΤΕΥ∆». Επί πλέον σύµφωνα
µε την παρ. 4Β των οδηγιών «όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό
τη µορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ,
χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως
V».
Στις κατατιθεµένες ΤΕΥ∆ της ενισταµένης εταιρίας και συγκεκριµένα στην ενότητα Β του
Μέρους ΙΙ αναφέρονται ως εκπρόσωποι της εταιρίας οι κ. Τσέλιος Γ. Ανδρέας, κ. Τσέλιος Ν. Ανδρέας,
και κ. Τσέλιος Ν. Γεώργιος και ότι η ιδιότητα των τριών αυτών ότι είναι µέλη της εταιρίας αυτής.
Συνεπώς και σύµφωνα µε την δήλωση αυτή εξάγουµε το συµπέρασµα πως οιοσδήποτε από τους
αναφεροµένους αποτελεί εκπρόσωπο της εταιρίας και δύναται να υπογράφει το ΤΕΥ∆.
Εφόσον δεν είναι νόµιµος ο αποκλεισµός οικονοµικού φορέα λόγω προσκόµισης επί πλέον
δικαιολογητικών στην προσφορά του, θα πρέπει να εξεταστεί εάν οι δυο επί πλέον ΤΕΥ∆ αποτελούν
πράγµατι επί πλέον δικαιολογητικά. Από την εξέταση των ΤΕΥ∆, όπως προαναφέρθηκε, προκύπτει
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πως εκπρόσωποι της εταιρίας είναι και οι τρείς αναφερόµενοι. Ως εκ τούτου προκύπτει πως αρκούσε
ένας από τους τρεις να καταθέσει έντυπο ΤΕΥ∆ και µάλιστα σύµφωνα µε την 92/2017
µνηµονευοµένης στην ένσταση πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου να µην συνοδεύεται από τις
υπογραφές των λοιπών νοµίµων εκπροσώπων.
Στην αίτηση που συνοδεύει τον φάκελο της προσφοράς καταγράφεται ως εκπρόσωπος της
εταιρίας ο κ. Ανδρέας Γ. Τσέλιος. Συνεπώς και επειδή σε κάθε µια από τις προσκοµιζόµενες ΤΕΥ∆
αναφέρεται στην ενότητα Α του µέρους ΙΙ διαφορετικός εκπρόσωπος κάθε φορά, ανάλογα µε το ποιος
υπογράφει το ΤΕΥ∆, προκύπτει πως κατατέθηκαν επί πλέον οι ΤΕΥ∆ των κ. Τσέλιου Ν. Γεωργίου και
κ. Τσέλιου Ν. Ανδρέα.
Συνέπεια όλων των ανωτέρω παρά το γεγονός πως θα µπορούσε οποιοδήποτε από τους νοµίµους
εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα να υπογράψει το ΤΕΥ∆ (εφόσον δηλώνεται ότι έχουν όλοι τους
ισοδύναµα την δυνατότητα εκπροσώπησης) είναι σαφές πως η εταιρία λόγω της υποβαλλοµένης
αίτησης της έχει ως εκπρόσωπο της εταιρίας για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό τον κ. Ανδρέα Γ.
Τσέλιο. Παρά ταύτα υποβάλει επί πλέον δυο ΤΕΥ∆ µε εκπρόσωπους της εταιρίας τους κ. Τσέλιο Ν.
Γεώργιο και κ. Τσέλιο Ν. Ανδρέα. Η οδηγία 15 αλλά και η παρ. 24.2 της διακήρυξης, σαφώς ορίζει ότι
περισσότερες της µιας ΤΕΥ∆ κατατίθενται υποχρεωτικά από ένωση οικονοµικών φορέων και όχι από
αυτοτελείς οικονοµικούς φορείς. Επειδή η ενιστάµενη εταιρία δεν αποτελεί ένωση οικονοµικού φορέα
παρά εταιρία Ο.Ε. και επειδή δεν στερείται του απαιτούµενου πλήθους δικαιολογητικών σύµφωνα µε
την παρ.24.1 της διακήρυξης, προκύπτει από τα ανωτέρω πως εκ περισσού κατατέθηκαν
περισσότερα του ενός ΤΕΥ∆ στον φάκελο της ενιστάµενης εταιρίας. Και εφόσον δεν είναι νόµιµος ο
αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από προσκόµιση επί πλέον δικαιολογητικών κρίνεται πως θα πρέπει
ο λόγος αυτός απόρριψης να καταργηθεί.
Β) ∆εν προβλέπεται από την διακήρυξη η υπογραφή της αίτησης υποβολής προσφοράς. Μάλιστα
επισηµαίνεται πως, όπως ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 3 της διακήρυξης σαφώς οι προσφορές θα
πρέπει να φέρουν και µόνο υπογραφή. Εάν ήθελε υποτεθεί πως απαιτούταν αυτή, καλύπτεται –
αναπληρώνεται από την ήδη κατατιθέντων και σηµαντικότερων εγγράφων του φακέλου, του
υπογεγραµµένου ΤΕΥ∆ και της υπογεγραµµένης οικονοµικής προσφοράς.
Έχοντας υπόψη την παρ. 3.3 της διακήρυξης [….µε την προσφορά υποβάλλονται τα
ακόλουθα: α) ξεχωριστός φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής»……β) ξεχωριστός
σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά»….]. Καθώς επίσης, σύµφωνα µε την
παρ. 3.6 της διακήρυξης, [Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών]. Από τα
παραπάνω εξάγουµε το ασφαλές συµπέρασµα πως η λέξη προσφορά της παρ.3.3 αφορά τον γενικό
υποβληθέντα φάκελο και κατά συνέπεια εφαρµογή της παρ. 3.6 αφορά το σύνολο των
δικαιολογητικών (άρα και της αίτησης) και όχι µόνο την οικονοµική προσφορά.
Σύµφωνα µε έγγραφο «Από το 17ο πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων
∆ικονοµολόγων»: [Για να επέλθει η δεσµευτική αποδεικτική δύναµη των ιδιωτικών εγγράφων, δηλαδή
η δεσµευτική και πλήρης απόδειξη, µε την επιφύλαξη ανταπόδειξης, ότι η περιεχόµενη δήλωση
προέρχεται από τον εκδότη του εγγράφου (Πολ∆ 445), καθώς και το τεκµήριο ανόθευτου
περιεχοµένου (Πολ∆ 460), και πάλι πέρα από την εµπειρική έννοια των εγγράφων, απαιτούνται: α) η
ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη (ή νόµιµο υποκατάστατό της, Πολ∆ 443)]……[Απο τις ρυθµίσεις
τούτες των δηµόσιων και των ιδιωτικών εγγράφων, ως δυό χωριστών ειδών επώνυµων αποδεικτικών
µέσων, γίνεται φανερό ότι δεν έχει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον η ενδεχόµενη έριδα αν η υπογραφή
του ιδιωτικού εγγράφου είναι στοιχείο της υπόστασης ή του κύρους του εγγράφου. Βέβαιο είναι οτι,
για να έχει αποδεικτική δύναµη, πρέπει να έχει την υπογραφή του εκδότη. Και ότι το βάρος απόδειξης
της γνησιότητας αυτής της υπογραφής δεν πέφτει στους ώµους του αντιδίκου, αλλά ακριβώς εκείνου
που επικαλείται και προσκοµίζει το συγκεκριµένο ιδιωτικό έγγραφο].
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΦΕΚ 122/Α/31-05-13 «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή
διαχείρισης νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του
νοµικού προσώπου, το όνοµά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του».
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ορθά η επιτροπή απέρριψε την προσφορά ως προς τον λόγο της
ανυπόγραφης αιτήσεως, θεωρώντας την άκυρη.
Γ) Οι όροι της διακήρυξης που προβλέπουν το εξωτερικό περιεχόµενο του φακέλου προσφοράς και
την υποβολή αίτησης συµµετοχής, δεν είναι ουσιώδης και δεν τίθενται επί ποινής αποκλεισµού.
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Μάλιστα τονίζεται κανένας από αυτούς τους λόγους δεν αποτελεί ποινή αποκλεισµού λόγω του ότι: α)
δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στο άρθρο 24 της διακήρυξης, β) Η πρόβλεψη αυτή (της καταγραφής
ορισµένων στοιχείων στο εξωτερικό µέρος των φακέλων) αποσκοπεί µόνο στην προστασία των
διαγωνιζοµένων ώστε κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα αρχή να διεκπεραιώνονται από
αυτήν εµπρόθεσµα. Είναι µάλιστα τονίζεται αυτονόητο το ότι η προθεσµία υποβολής προσφορών
λήγει την ηµέρα που αναγράφεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης και επειδή εµπρόθεσµα εξετάστηκε
από την επιτροπή εκλείπει ο λόγος της παράλειψης αναγραφής της ηµεροµηνίας αυτής στον φάκελο.
Τέλος κρίνεται επουσιώδης η παράλειψη της υπογραφής της αιτήσεως καθώς θεωρείται πως η
απαιτούµενη στην διακήρυξη αίτηση αποσκοπεί στο να δώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα στοιχεία
επικοινωνίας του διαγωνιζόµενου και ότι έχει απλά πληροφοριακό χαρακτήρα.
Η ηµεροµηνία λήξης προσφοράς που απαιτείται από την παρ. 3.2 της διακήρυξης έτσι ώστε
να δεσµεύει τον διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε το άρθρο 19 της διακήρυξης. Σύµφωνα µε αυτό κάθε
υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον διαγωνιζόµενο κατά την διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/16 για διάστηµα έξι µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Τέλος η υπογραφή της αίτησης δεν θεωρείται επουσιώδης επειδή δεσµεύει τον
συµµετέχοντα ως προς την νοµική υπόσταση των στοιχείων που καταγράφονται σε αυτήν, σύµφωνα
και µε αυτά που αναφέρθηκαν σε προηγούµενη παράγραφο.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ορθά η επιτροπή απέρριψε την προσφορά ως προς τον λόγο της
µη αναγραφής εξωτερικά στον φάκελο της προσφοράς της ηµεροµηνίας λήξης προσφοράς, καθώς και
για τον λόγο της ανυπόγραφης αιτήσεως, θεωρώντας την άκυρη.
∆) Ακόµα και αν οι υποτιθέµενες ελλείψεις της προσφοράς θα µπορούσαν αρχικά να δικαιολογήσουν
τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, η αναθέτουσα αρχή θα έπρεπε να καλέσει αυτόν να
συµπληρώσει τις παραλείψεις αυτές. Τονίζεται µάλιστα ότι σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 102
του Ν.4412/16 αυτό είναι υποχρεωτικό για την Υπηρεσία να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να
συµπληρώσει τις ελλείψεις αυτές.
Αρχικά θεωρούµε πως εφαρµογή του άρθρου 102 του Ν.4412/16 που επικαλείται ο
ενιστάµενος για την περίπτωση αυτή είναι εσφαλµένη. Εφαρµογή αντί αυτού έχει το άρθρο 91 του
ιδίου Νόµου, σύµφωνα µε το οποίο απορρίπτονται προσφορές που εµπεριέχουν ασάφειες ή
σφάλµατα που δεν επιδέχονται διόρθωση. Όσον αφορά την παράλειψη υπογραφής επί της αιτήσεως
θεωρούµε πως είναι σφάλµα που δεν επιδέχεται διόρθωση. ∆εν θεωρείται πως πρόκειται για
παράλειψη µονογραφής, αλλά για παράλειψη υπογραφής, µιας και πρέπει να φαίνεται αν αυτός που
υπογράφει και καταθέτει την αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι πράγµατι ο εκπρόσωπος της
εταιρίας κ. Ανδρέας Γ. Τσέλιος. Να σηµειωθεί εδώ πως υπογραφή είναι η σηµείωση του ονόµατος του
στο τέλος εγγράφου µε δική του γραφική ενέργεια που εµφανίζει τον γραφικό του χαρακτήρα. Η
υπογραφή σύγκειται κατ’ αρχήν από το πλήρες όνοµα του υπογράφοντα (κύριο όνοµα και επώνυµο),
επιτρέπεται όµως και η σύντµηση, εφόσον είναι δυνατή η διάγνωση της ταυτότητας του εκδότη.
Συνεπώς για τον λόγο αυτό δεν να δύναται να έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 102 του
Ν.4412/16 και να κληθεί να υπογράψει εφόσον υπάρχει στοιχειώδης διαφορά µεταξύ υπογραφής και
µονογραφής. Τέλος η κλήση για αναγραφή στον φάκελο των δικαιολογητικών της ηµεροµηνίας
λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί από την
Αναθέτουσα αρχή υποχρεωτικά, µόνο εφόσον αυτή ήταν η µοναδική παράλειψη και εξαιτίας της θα
οδηγούταν ο διαγωνιζόµενος σε αποκλεισµό από την διαδικασία. Όµως αυτή δεν ήταν η µοναδική
παράλειψη καθώς έλλειπε η υπογραφή της αιτήσεως συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, οι Ελευθέριος Σίδερης, Αγγελική Γεωργάκη και Κωνσταντίνος
Μουρούτογλου, Ζωή Πάντζου, Επαµεινώνδας Φραγκούλης και Γεώργιος Φίλιππας αποτελούµενοι
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του µειοδότη για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο
«Κατασκευή Υποδοµών Νέου Νοσοκοµείου»,
Εισηγούµαστε
1. Να γίνει δεκτή η ένσταση ως προς το σκέλος Α της ένστασης, ήτοι ως προς την κατάθεση επί
πλέον ΤΕΥ∆, αλλά να απορριφθεί ως προς όλους τους λοιπούς λόγους. Κατά συνέπεια να
απορριφθεί η ένσταση µε αρ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας 19084/28-08-2017 του Οικονοµικού
Φορέα «ΑΦΟΙ Α. ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ».
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2. Να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισµού στο στάδιο της κατακύρωσης («προσωρινού
αναδόχου») του άρθρου 4.2 της διακήρυξης.
Λευκάδα, 08/09/2017
Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ελευθέριος Σίδερης
Αγγελική Γεωργάκη
Κωνσταντίνος Μουρούτογλου
Ζωή Πάντζου
Επαµεινώνδας Φραγκούλης
Γεώργιος Φίλιππας

Στη συνέχεια ενηµέρωσε εκτενώς για το θέµα ο κ. Κων/νος Μουρούτογλου, µηχανικός του
∆ήµου και µέλος της επιτροπής διαγωνισµού.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, πρότεινε στη συνέχεια, να γίνει δεκτή η εισήγηση
της επιτροπής.
Η κα Μαριάννα Καρφάκη, διατηρεί αµφιβολίες το ότι είναι λόγος απόρριψης της συµµετοχής
από τον διαγωνισµό της ανωτέρω εταιρείας, η παράλειψη υπογραφής επί της αιτήσεως, αφού
υπάρχει υπογραφή σε όλα τα άλλα έγγραφα.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε (5) µέλη, οι κ.κ. Μάρκος Νικητάκης, Κων/νος Σέρβος, Σπυρίδων
Πολίτης, Αθανάσιος Περδικάρης και Χαλικιάς Ευάγγελος.
Κατά ψήφισε η κα Μαριάννα Καρφάκη, για τον λόγο που αναφέρει ανωτέρω.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1. Απορρίπτεται η ένσταση µε αρ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας 19084/28-08-2017 του Οικονοµικού
Φορέα «ΑΦΟΙ Α. ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω
εισήγηση-γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του
έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».
2. Να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισµού στο στάδιο της κατακύρωσης («προσωρινού
αναδόχου») του άρθρου 4.2 της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 260/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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