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                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 8ης/2019 συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου 
 

Αριθμός Απόφασης  77/2019 

 

 
ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 14901/01-04-2019 διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους 

των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 

8m».   

 

 

          Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού 

Αναστασιάδη 1, σήμερα την 17η του μήνα Aπριλίου του  έτους  2019,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη 

και  ώρα  11:00 και σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθ. 16906/12-04-2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που 

επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών 

βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη (4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος),  ο Πρόεδρος  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Πρόεδρος) 

2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

5. ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ  
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2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

3.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 

4. ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

5. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν. 

                   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας της  Επιτροπής Μαρία Λιάτσου, για  την 

τήρηση  των  πρακτικών. 

 

          O Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 5ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης  προς τα μέλη της  

Οικονομικής  Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς  συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58  & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010  & των άρθρων 1 & 7 του 

Ν. 2690/99,  προκειμένου να απέχουν από  τη  συζήτηση   του  θέματος. 

 Ουδείς  εδήλωσε  ότι  έχει κώλυμα  ή  ασυμβίβαστο. 

   

Εν συνεχεία,  έθεσε  υπόψη  τους  την εισήγηση της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η  οποία  

αναφέρει  τα  εξής:  

 

    «Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και το άρθρο 127 οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

ασκούν ενστάσεις κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας κάτω από 

60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Στις 17/04/2019 διενεργήθηκε ο υπ. αριθμ. 14901/01-04-2019 συνοπτικός διαγωνισμός που αφορά την 

παροχή υπηρεσιών για την  «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. 

του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8M» συνολικού 

προϋπολογισμού 59.138,39€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%).  

Στην συνέχεια η  εταιρεία  «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  με τo αριθμ. πρωτ. 

16126/8-4-2019 του Δήμου Αγρινίου κατέθεσε εμπρόθεσμα ένσταση κατά  της διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του 

Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8M». Πιο 

συγκεκριμένα η ένσταση αφορά την τεχνική προσφορά (υπ. αριθμ. 26/2019 μελέτη του Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας) της διακήρυξης όσον αφορά: 

α) Τη χρήση γεωργικών ελκυστήρων  για την κοπή χόρτων ενώ οι σχετικές εργασίες μπορούν να 

εκτελεστούν μόνο από νόμιμα αδειοδοτημένα μηχανήματα έργου και  

β) Η οικονομική προσφορά της ανωτέρω μελέτης περιλαμβάνει εργολαβικό όφελος  και απρόβλεπτα το 

οποίο είναι παράνομο σύμφωνα με τους Ν. 3696/2008 και Ν. 4412/2019.  

Κατόπιν στις  09-04-2019, συνήλθε η επιτροπή ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 

23/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ένσταση της 

εταιρείας « ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία ήταν θετική  επί των ανωτέρω α) 

και β) σημείων της ένστασης της.  

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης η οποία: 

Α) Κάνει δεκτή την  ένσταση της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και την 

επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 

4412/2016.   

Β) Ματαιώνει τον υπ. αριθμ. 14901/01-04-2019  συνοπτικό διαγωνισμό «Κοπή χόρτων στα οδικά 

δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και κλάδεμα-

κοπή δέντρων ύψους άνω των 8M» ο οποίος είναι σε εξέλιξη. 

Γ) Εγκρίνει την διενέργεια  νέας διαγωνιστικής διαδικασίας». 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα παραπάνω 

εκτέθηκαν και αφού έκρινε επί παρόντων 5 μελών,   

 

 

 

                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Α) Αποδέχεται την από 09-04-2019 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων η οποία κάνει 

δεκτή στο σύνολο της την ένσταση που κατέθεσε η εταιρεία«ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Κοπή χόρτων στα 

οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και 

κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8M»  και την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου όπως 

προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.  

  

Β) Ματαιώνει τον υπ’αριθμ. 14901/01-04-2019  συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «Κοπή χόρτων 

στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και 

κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8μ» ο οποίος είναι σε εξέλιξη. 

 

Γ) Εγκρίνει τη διενέργεια  νέας διαγωνιστικής διαδικασίας . 
  

                                           

                                        Η απόφαση αυτή έλαβε  αυξ. αριθμό  77/2019 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 

 

 

 

 

 
      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ                                        

              (Τ.Υ.)                                                         (Τ.Υ.)                                                   (Τ.Υ.)  

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ                         ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ                                 ….………… 

     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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