
                                                                                       
                                                                                                                                     ΑΔΑ: ΩΘΣΞΩ9Φ-03Ζ 

                                                                                       

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                     

 1 

                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  12ης  Νοεμβρίου 2021 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ      
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έκπτωση αναδόχου του έργου 

«Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου 
Δάφνης Υμηττού (2020)» 

 
 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 205 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
Σήμερα την  12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00-11:30 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και 
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 
12524/8-11-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ 
παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη. 
Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος  το αριθμ. πρωτ: 
12679/15-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  στο οποίο αναφέρονται τα 
εξής: 

«Στο διαγωνισμό για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού 

(2020)»  (ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική 
προσφορά) στο στάδιο κατάθεσης προσφορών που βάση  της διακήρυξης του έργου ήταν μέχρι 
14/01/2021 κατετέθησαν εννέα (9) προσφορές οικονομικών φορέων. 

Στην  συνέχεια 21/01/2021 έγινε από την επιτροπή διαγωνισμού που είχε ορισθεί  με την 
214/28.12.2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, η αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών όπου απορρίφθηκαν οι προσφορές  
τεσσάρων (4) συμμετεχόντων για τους λόγους που αναγράφονται στο 1ο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού και η επιτροπή εισηγήθηκε να αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας  3Κ 
Τεχνική Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία με δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Το  1ο πρακτικό εγκρίθηκε ομόφωνα με την  15/2.2.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Δάφνης – Υμηττού. 

Στην συνέχεια από την επιτροπή διαγωνισμού  ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη όπως 
προβλέπει ο νόμος και η διακήρυξη του έργου, να αναρτήσει ηλεκτρονικά όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
και αποδεικτικά έγγραφα καθώς επίσης αυτά να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή. 

Αυτά από τον προσωρινό  μειοδότη αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίσθηκαν σε έντυπη 
μορφή  εμπρόθεσμα. 

Ακολούθως η επιτροπή  διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων, εισηγήθηκε 
με το 2ο πρακτικό της την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 3Κ Τεχνική Εμπορική 
Ανώνυμος Εταιρεία με δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Με την 48/7.4.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης- Υμηττού εγκρίθηκε 
ομόφωνα το 2ο πρακτικό του έργου. 

Στην συνέχεια όπως προβλέπει ο νόμος εστάλη πλήρης φάκελος με την όλη διαδικασία ανάθεσης 
για προσυμβατικό έλεγχο καθώς επίσης και όμοιος πλήρης φάκελος για τον έλεγχο νομιμότητας στον 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττιικής. 

Με την 16/2-6-2021 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 
σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2020)» με την εταιρεία με δ.τ. 
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ενώ ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφάσισε για την 
τεκμαιρόμενη νομιμότητα της 48/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης – 
Υμηττού στις 19/7/2021 (αρ.πρωτ. 87589/19.7.2021). 

Με το αριθμ. πρωτ. 10632/28.9.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού ζητήθηκαν από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης του έργου, 
να προσκομίσει  τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής. Αυτά προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα 
στις 8/10/2021.  

Μετά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 11796/22.10.2021 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει 
εντός 10 ημερών για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Στη συνέχεια η ανάδοχος  εταιρεία στις 26/10/2021 απέστειλε έγγραφο που εκτός των άλλων 
ανέφερε ότι η ισχύς της οικονομικής μας προσφοράς  έληξε στις 14/10/2021 και  ότι σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να κληθούμε  για την παράταση της προσφοράς μας. Παρακαλούμε να 
πράξετε τα νόμιμα». 

Σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου άρθρο 19 αλλά και το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 η ισχύς 
των οικονομικών προσφορών  των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ήταν για εννέα (9) μήνες  (λήξη 
14/10/2021) ενώ η ισχύς τω εγγυητικών  επιστολών συμμετοχής βάσει του άρθρου 15.3 της διακήρυξης 
του έργου ισχύουν 30 ημέρες μετά την λήξη ισχύος των οικονομικών προσφορών (14/11/2021). 
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Καλόπιστα  ενεργώντας, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού απέστειλε 
στην ανάδοχο εταιρεία  το με αρ. πρωτ. 12038/27.10.2021 έγγραφο  και ζητούσε την παράταση ισχύος 
της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. 

Αντί όμως ο ανάδοχος να παρατείνει την ισχύ της προσφοράς του ανάρτησε  την 01/11/2021 στο 
σύστημα (αριθμός ανάρτησης 94849) την εξής επιστολή :  

«Με δεδομένα αφ’ ενός την λήξη ισχύος της προσφοράς μας από 14/10/2021 και αφ΄ετέρου την 
άνευ προηγουμένου αύξηση πάσης φύσεως υλικών σας ενημερώνουμε ότι δεν επιθυμούμε την παράταση 
ισχύος της προσφοράς μας». 

Σύμφωνα με την διακήρυξη  του έργου άρθρο 4.2 παραγ. ε «η σύναψη της σύμβασης επέρχεται  με 
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό  ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 105......» και στην  συνέχεια  στο τέλος της παραγράφου: «Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής.... ». 

Σύμφωνα δε και με τις παραγράφους 4 και 5  του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 ως ίσχυε,  
«4.Μετά την παρέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας την προθεσμία 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από ην κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης 
5.Η υπογραφή συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει   για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 
του άρθρου 106». 
 Η άρνηση του αναδόχου οικονομικού φορέα 3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία με δ.τ. 3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού ενώ έχουν επέλθει τα έννομα 
αποτελέσματα της κατακύρωσης είναι αδικαιολόγητη. 
 Κατόπιν των πιο πάνω  παρακαλούμε να λάβετε απόφαση: 

1.Έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας 3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία με δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2020)». 

2.Κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της πιο πάνω εταιρείας  ποσού 12.095,00 του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε (αριθμ. e-99403 από 14/1/2021) υπέρ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης του έργου. 

Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να 
αποφασίσει σχετικά.  
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και 

τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού 
φακέλου και ειδικότερα των αριθμ.πρωτ. 12679/15-11-2021, 10632/28-9-2021, 11796/22-10-
2021 και 12038/27-10-2021 εγγράφων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των αριθμ. 
214/28-12-2020, 15/2-2-2021 και 48/7-4-2021 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος, της με 
αριθμ. ανάρτησης 94849/1-11-2021 επιστολής της αναδόχου εταιρίας, τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 
και του Ν.4623/2019, του Ν.4735/2020,  του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) και του Ν.4071/2012 και του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,  μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
Α) Κηρύσσει έκπτωτη την ανάδοχο εταιρεία 3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία με δ.τ. 3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού 
(2020)» λόγω αδικαιολόγητης άρνησής της να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού 
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ενώ έχουν επέλθει τα έννομα αποτελέσματα της κατακύρωσης, σύμφωνα με το 
αριθμ.πρωτ.12679/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Β) Εγκρίνει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της εταιρεία 3Κ Τεχνική Εμπορική 
Ανώνυμος Εταιρεία με δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 
Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2020)» ποσού 12.095,00 του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε (αριθμ. e-99403 από 
14/1/2021) υπέρ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016 , του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης του έργου και του αριθμ.πρωτ.12679/2021 
εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
                                                                                        ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ     
                                                    
    
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
 

 


