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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/08-07-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Τριφυλίας.
Αριθ. Απόφασης: 143/2020
ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» και
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών και της καταληκτικής
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών
Στην Κυπαρισσία, σήμερα, την 8η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τριφυλίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας, ύστερα από την αριθ.8268/03-07-2020 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Στριμπάκος Δημήτριος – Πρόεδρος
2.Βλάχος Αντώνιος
3.Φρούσος Νικόλαος
4.Κουτρουμπής Αλέξανδρος
5.Μερκούρης Ιωάννης
6.Πανουσιοπούλου Μαρία
7.Αλεξοπούλου Σταματία
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξανδροπούλου Σοφία, τακτική υπάλληλο του Δ.
Τριφυλίας.
Ο Πρόεδρος εισάγοντας το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ζήτησε από την Επιτροπή
την έγκριση της συζήτησής του ως του κατεπείγοντος, για την εύρυθμη διενέργεια του διαγωνισμού,
καθώς την Παρασκευή 10-07-2020 λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τον εν
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λόγω διαγωνισμό. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος και στη συνέχεια ο
Πρόεδρος είπε:
Ο Δήμος Τριφυλίας με την αριθ. πρωτ. 7622/24-06-2020 Διακήρυξη προκήρυξε τον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου "Κατασκευή συνθετικού
τάπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών", ύστερα κι από την αριθ. 121/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της Διακήρυξης. Ο διαγωνισμός
αναρτήθηκε τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ όσο και στο ΕΣΗΔΗΣ κι έλαβε τον συστημικό αριθμό 90393.
Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
είχε ορισθεί η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020.
Τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, κατατέθηκε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) η αριθ. ΓΑΚ 869/2020 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατά της διακήρυξης του έργου. Με την
αριθ.1053/07-07-2020 πράξη της Προέδρου του 5ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. ορίσθηκε ως ημερομηνία
εξέτασης της προσφυγής η 12η Αυγούστου 2020.
Κατόπιν και της αριθ. πρωτ. 8466/08-07-2020 εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
πρέπει να ληφθεί απόφαση αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης
κατασκευής του έργου "Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο
Φιλιατρών", έως την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της Γ.Α.Κ. 869/2020
προσφυγής. Ως εκ τούτου πρέπει να μετατεθεί τόσο η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
όσο και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του εν λόγω ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Θέτω υπόψη σας όλα τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.
Ο κ. Μερκούρης παίρνοντας το λόγο, ανέφερε τα κάτωθι:
«Πρόκειται για ένα έργο που σέρνεται από αναβολή σε αναβολή. Από την ακύρωση της σύμβασης, διότι
δεν φροντίσατε για τον προσυμβατικό έλεγχο, στην τροποποίηση της διακήρυξης και τώρα στις αίθουσες
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η αιτιολόγηση της τροποποίησης της
διακήρυξης ότι επιδιώκατε ένα καλύτερα ποιοτικό έργο, μετά την σημερινή εξέλιξη, σύμφωνα με το
αιτιολογικό της προσφυγής, άλλο δείχνει. Αν αποδειχθούν βάσιμοι οι ισχυρισμοί της προσφυγής για
«φωτογραφικές διατάξεις» εκτίθεται ο Δήμος. Δεν είναι επιχείρημα ότι η μεγάλη έκπτωση που δόθηκε
για το έργο θα αποβεί εις βάρος της ποιότητας. Ανάλογη έκπτωση δόθηκε και από άλλους οικονομικούς
φορείς. Όλοι είχαν κατά νου την κακοτεχνία; Η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου που θα ήταν; Οφείλετε
να σταθείτε πιο υπεύθυνα απέναντι σε αυτή την άσχημη εξέλιξη, δυστυχώς, δεν είναι η μοναδική.
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Μετά την εξέλιξη αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιάσεις της προσφυγής, επιφυλάσσομαι να
δώσω θετική ψήφο. Ψηφίζω ΟΧΙ και προτείνω να απαλειφθούν από τη διακήρυξη οι “επαχθείς όροι”
και να συνεχισθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την
τοποθέτηση του

κ.

Μερκούρη,

την αριθ.7622/24-06-2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας,

την

αριθ.121/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1053/07-07-2020 πράξη της Προέδρου του
5ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., την αριθ. πρωτ. 8466/08-07-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, τις διατάξεις των νόμων Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Αναστέλλει τη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου
"Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών", έως την
έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί της Γ.Α.Κ. 869/2020 προσφυγής.
2. Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο "Κατασκευή συνθετικού
τάπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών" για τη Δευτέρα 07-09-2020 και ώρα
15:00.
3.

Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο
"Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών" για την
Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 10:00.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Μερκούρη και Αλεξοπούλου, οι οποίοι ψήφισαν κατά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2020.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κυπαρισσία, 09-07-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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