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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: «Επιστροφή ή μη παραβόλου που αφορά ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία
PROJECT4 IKE κατά της υπ’ αριθ. 537/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βέροιας».

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ορίζονται τα εξής:
«1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376
παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης,
η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο».
Στην προκειμένη περίπτωση με την υπ’ αριθ. 537/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Βέροιας έγινε η έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού και η κατακύρωση
της υπηρεσίας στην εταιρεία OPTIMUM VALUE A.E. (FINANCIAL & BUSINESS
ADVISORS), με ΑΦΜ: ******291, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3-5,
ΜΑΡΟΥΣΙ 15125, έναντι του συνολικού ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (23.220,00€).
Με το αριθμ. πρωτ. 24838/17-09-2018 έγγραφο του Δήμου Βέροιας, έγινε κοινοποίηση
της αριθμ. 537/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στους υπόλοιπους προσφέροντες και
δόθηκε προθεσμία πέντε (5) ημερών για υποβολή ενστάσεων.
Στις 19-09-2018 η εταιρεία PROJECT4 IKE (COOPERATION DEVELOPMENT)

ζήτησε με την 25118/19-09-2018 αίτησή της, να της χορηγηθούν αντίγραφα των
δικαιολογητικών του Αναδόχου OPTIMUM VALUE (FINANCIAL & BUSINESS ADVISORS),
ώστε να λάβει γνώση αυτών, σύμφωνα με την παρ. 3.2 της αριθμ. 11978/30-4-2018 διακήρυξης
και ιδίως των αποδεικτικών μέσων της παρ. 2.2.8.2 σημείο Β4 της διακήρυξης.
Τα έγγραφα που ζητήθηκαν παρελήφθησαν από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
PROJECT4 IKE (COOPERATION DEVELOPMENT) αυθημερόν.
Στη συνέχεια ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας PROJECT4 IKE (COOPERATION
DEVELOPMENT) υπέβαλε την αριθμ. πρωτ. 25616/24-09-2018 εμπρόθεσμη ένσταση κατά της
αριθμ. 537/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης κατατέθηκε ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 480,00 ευρώ υπέρ Δήμου
Βέροιας (κωδ. Παραβόλου 234826027958 1120 0008).
Στις 26-09-2018 η ένσταση διαβιβάστηκε στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων
διαγωνισμών προμηθειών για το έτος 2018 του άρθρου 221 παρ. 1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του Ν.
4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 864/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στις 01-10-2018,
προέβη στην αξιολόγηση της ένστασης και συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», σύμφωνα με το οποίο
γνωμοδότησε για την αποδοχή της ένστασης της εταιρείας PROJECT4 IKE (COOPERATION
DEVELOPMENT).
Η ενιστάμενη εταιρεία PROJECT4 IKE (COOPERATION DEVELOPMENT) με την
από 07-12-2018 αίτησή της, ζητά την επιστροφή του παραβόλου που κατατέθηκε για την
ένσταση και αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών
«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» επειδή με την αριθ. 564/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Βέροιας έγινε δεκτή η ένστασή της κατά της με
αριθ. 537/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Βέροιας, για το παραδεκτό της
οποίας είχε υποβάλλει το παραπάνω παράβολο και επειδή ο Ν. 4412/2016 στο άρθρο 127, παρ. 2
σαφώς ορίζει ότι: «Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για
την επιστροφή ή μη του παραβόλου που κατέθεσε η
εταιρεία
PROJECT4 IKE
(COOPERATION DEVELOPMENT) για το παραδεκτό της ένστασης η οποία έγινε δεκτή.
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