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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 5 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 18269/1-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

   Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) 
μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 ΦΕΚ 4337/18-9-2021 
τεύχος δεύτερο. 

  Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                   ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

4. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                       

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης 
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 3o: Ακύρωση ή μη της 116/2021 απόφασης της Ο.Ε. και κατάπτωση ή μη 
εγγυητικής επιστολής. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
 

1.Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
17809/24-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής 
:  
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«ΘΕΜΑ: Απόφαση 1172/2021 ΑΕΠΠ για το έργο με τίτλο «Εργασίες επισκευής και 

συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου ν. Σύρου».  

Συν/να: 1. Η 116/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
              2. Η 1172/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ 
              3. Το 13605 από 19-07-2021 έγγραφο της ΑΕΠΠ περί συμμόρφωσης με την υπ’  
                  αριθμ. 1172/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ. 
              4. Το 17803 από 24-09-2021 έγγραφο για την γνωμοδότηση του Τεχνικού  
                  Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την 1172/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από την προδικαστική 

προσφυγή που υποβλήθηκε κατά της 116/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ ακυρώθηκε η 116/2021 απόφαση με θέμα την 

“Ακύρωση ή μη της με αρ. 10/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

ανακήρυξη νέου αναδόχου για το έργο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης 

εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου ν. Σύρου».”, ως προς το σκέλος με το οποίο 

διατάχθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς σύμφωνα με το σχετικό 

δεν είχε προηγηθεί η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 367 του ν.4412/2016 που αναφέρει ότι: “Επί αποδοχής 

προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί 

αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση 

αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια.” 

2. Την παράγραφο 3 του άρθρου 367 του ν.4412/2016 που αναφέρει ότι: “Οι αναθέτουσες 

αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.”  

3. Την παράγραφο 4 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 που αναφέρει ότι: “Αν ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. ”  

4. Της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 που αναφέρει ότι: “Η εγγύηση 

συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
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διάρκεια ισχύος αυτής, ή β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, ή γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά, ή δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του 

συμφωνητικού, ή ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της 

παρ. 1 του άρθρου 2, ή στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103, περί 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.” 

 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή όπως προβεί σύμφωνα με τα παραπάνω : 

1. Στην ακύρωση του σκέλους της 116/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με το 

οποίο διατάχθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς σύμφωνα 

με το σχετικό δεν είχε προηγηθεί η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων. 

2. Στην λήψη απόφασης για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της 

εταιρείας ERGOLAND ΕΠΕ. 

 

          Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.» 

 

 

2. Το υπ’ αριθμ. 1172/2021 απόφαση της «Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 

3. Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου επί της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της «ERGOLAND 
ΕΠΕ» για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν. ΣΥΡΟΥ»,του Δ. Σύρου – Ερμούπολης. 

 

4. Την με αρ. 116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Ακύρωση ή μη της με 
αρ. 10/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ανακήρυξη νέου αναδόχου για 
το έργο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικού 
κολυμβητηρίου ν. Σύρου». 
  

5.Την με αρ. πρωτ. 18269/1-10-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

6. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης οικ. έτους 2021». 

 

7. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης.  
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8. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα : 

Α) Ακυρώσει το σκέλος της 116/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο 
διατάχθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς σύμφωνα με το σχετικό 
δεν είχε προηγηθεί η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 
 

Β) Απορρίψει την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της εταιρίας “ERGOLAND ΕΠΕ.” για το 
έργο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου ν. Σύρου» λόγω 
μη τήρησης των κατά νόμο διαδικασιών. 

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 

10. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ακυρώνει το σκέλος της 116/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο 
διατάχθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς σύμφωνα με το σχετικό 
δεν είχε προηγηθεί η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 
 

Β) Απορρίπτει την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της εταιρίας “ERGOLAND ΕΠΕ.” για 
το έργο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου ν. 
Σύρου» λόγω μη τήρησης των κατά νόμο διαδικασιών. 

 
 
  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                                               
                                                                                     
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
                                                                                   ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 
                                                                                                  
                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 
        ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                         
                                                
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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