
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 21/2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29-1-2013 
 

ΘΕΜΑ 9ο: (έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού για τη 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 29η του µηνός Ιανουαρίου 2013 και ώρα 
12.00 µ..µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
4478/24-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο 

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο(έκτακτο)   θέµα της ηµερήσιας διάταξης λέει 
στα µέλη της επιτροπής :  σας παρουσιάζω το υπαριθµ. 4708/24-01-2013 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε το οποίο διαβιβάστηκαν  τα  
πρακτικά No1 µε αριθµ. Πρωτ. 51557/05-09-2012 & No2 µε αριθµ. Πρωτ. 
64738/31-10-2012  µετά και την εκδίκαση από εµάς όλων των ενστάσεων που 
υπεβλήθησαν κατ’ αυτών .Τα πρακτικά έχουν ως εξής: 
 

 

                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
            Στη ∆ράµα σήµερα 04/09/2012 ηµέρα Τρίτη, ώρα 15:30, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Μόσχου Αθανάσιος  
2. Αδαµαντίδης Γεώργιος 
3. Οικονοµίδης Γεώργιος  



 
 

   
  

 

υπάλληλοι του ∆ήµου ∆ράµας, που αποτελούµε την  επιτροπή διαγωνισµών για την εκτέλεση 
εργασιών, σύµφωνα µε την 20/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνεδριάσαµε για την 
διεξαγωγή του διαγωνισµού για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013». Με την λήξη της 
προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 10.00΄), επικοινωνήσαµε µε το πρωτόκολλο του 
δήµου και παραλάβαµε εµπρόθεσµα τέσσερις (4) προσφορές  διαγωνιζοµένων, εξ’ων η 
προσφορά Νο 4 κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήµου ∆ράµας την 04/09/2012, ενώ οι 
προσφορές Νο 1, 2, 3 κατετέθησαν από τους διαγωνιζόµενους στην επιτροπή µας.  
Αναφέρουµε ότι αφέθηκε στον πρόεδρο της επιτροπής (στο διάδροµο του 2ου ορόφου) 
φάκελος προσφοράς της εταιρείας «Π. Πλακίδης & Σια ΟΕ» µε την αιτιολογία ότι η κοµίστρια 
του φακέλου δεν µπορούσε να περιµένει τον ∆ιευθυντή διοικητικών υπηρεσιών για τον 
χαρακτηρισµό και την κατάθεση στο πρωτόκολλο. ∆εν υπήρχε όµως κάποια σχετική αίτηση 
που να συνοδεύει τον φάκελο, άρα δεν υπήρχε η δυνατότητα κατάθεσης στο πρωτόκολλο, ενώ 
δεν έγινε κατάθεση προσφοράς, αφού ο φάκελος αφέθηκε βιαστικά από άτοµο αγνώστων 
στοιχείων εκτός της αίθουσας του διαγωνισµού. Συνεπώς η εν λόγω προσφορά δεν κατατέθηκε 
σύννοµα και δεν εξετάστηκε. 
Προχωρήσαµε στην καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής και µετά τον έλεγχο αυτών 
καταλήξαµε στα ακόλουθα σε σχέση µε τις υποβληθείσες προσφορές: 
 
Προσφορά 1: (ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ)   ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι: 
α. Η εγγυητική επιστολή που προσκοµίστηκε έχει ισχύ µικρότερη της απαιτητής σύµφωνα µε τα 
άρθρα 15 και 19 της διακήρυξης 
β. δεν προσκοµίστηκε το υπόδειγµα  του παραρτήµατος ∆ σύµφωνα µε το άρθρο  23.4.1 της 
διακήρυξης  
γ. δεν προσκοµίστηκε υπεύθυνη δήλωση ότι στην υποβληθείσα προσφορά λήφθηκε υπόψη το 
περιεχόµενο της  ΕΣΥ σύµφωνα µε το άρθρο 23.4.1 της διακήρυξης 
 
Προσφορά 2: (Σ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)   γίνεται ∆ΕΚΤΗ  
 
Προσφορά 3: (ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ)   ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι 
α. ∆εν προσκοµίστηκε εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε το άρθρο 15 της διακήρυξης 
β. ∆εν προσκοµίστηκε δικαιολογητικό επαγγελµατικής εγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 23.1.α 
της διακήρυξης 
γ. ∆εν προσκοµίστηκε φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2 
της διακήρυξης 
δ. δεν προσκοµίστηκε το υπόδειγµα  του παραρτήµατος ∆ σύµφωνα µε το άρθρο  23.4.1 της 
διακήρυξης 
ε. δεν προσκοµίστηκε υπεύθυνη δήλωση ότι στην υποβληθείσα προσφορά λήφθηκε υπόψη το 
περιεχόµενο της  ΕΣΥ σύµφωνα µε το άρθρο 23.4.1 της διακήρυξης 
 
Προσφορά 4: (ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)   γίνεται ∆ΕΚΤΗ  
 
Τελικά, συντάχθηκε ο κάτωθι: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΩΝ 

ΣΤΑ∆ΙΟ 
 

 
Προσφορά Νο 2 : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 



 
 

   
  

 

 

 
Προσφορά Νο 4 : ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 
 Μετά τα παραπάνω ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο ενώ το δεύτερο στάδιο του 
διαγωνισµού θα διενεργηθεί σε επόµενη ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους 
διαγωνιζόµενους. 
        Ενστάσεις κατά του πρακτικού υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4.1, 
εδάφιο στ’ της διακήρυξης  και κατατίθενται στην Ε.∆. εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την 
ανάρτηση του παρόντος, που έγινε την Τετάρτη, 5/9/2012, 8:30. 
       Η επιτροπή  
1.Μόσχου Αθανάσιος, 2.Αδαµαντίδης Γεώργιος,3.Οικονοµίδης Γεώργιος 
 
 
                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2) 
 
            Στη ∆ράµα, την 30/10/2012 ηµέρα Τρίτη, ώρα 14:30, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Μόσχου Αθανάσιος  
2. Αδαµαντίδης Γεώργιος 
3. Οικονοµίδης Γεώργιος  
υπάλληλοι του ∆ήµου ∆ράµας, που αποτελούµε την  επιτροπή διαγωνισµών του ∆ήµου για την 
εκτέλεση εργασιών, σύµφωνα µε την 20/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
συνεδριάσαµε για την διεξαγωγή του δεύτερου σταδίου του διαγωνισµού για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013». Μετά από το από 05/09/2012 πρώτο πρακτικό του διαγωνισµού, 
τις υποβληθείσες ενστάσεις και την εκδίκαση αυτών από την Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου 
∆ράµας, η µόνη έγκυρη συµµετοχή είναι της εταιρείας Σ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
προχωρήσαµε στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της Σ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
και µετά τον έλεγχο αυτής, διαπιστώθηκε ότι αφορά τα δροµολόγια 16 (Χρυσοχώρι  - ΤΕΕ 
ειδικής αγωγής Νικοτσάρα) και το αντίστοιχο 39 (ΤΕΕ ειδικής αγωγής Νικοτσάρα – 
Χρυσοχώρι), οριζόµενα από την ∆ιακήρυξη να πραγµατοποιηθούν µε «mini-bus», δηλαδή 
µικρό λεωφορείο 12-20 θέσεων (όπως καθορίζεται το συγκεκριµένο µεταφορικό µέσο στην ΚΥΑ 
35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β’), βάσει της οποίας διενεργείται ο 
διαγωνισµός.  
Επισηµαίνεται ότι λόγω της φύσεως του συγκεκριµένου διαγωνισµού ο έλεγχος της επάρκειας 
της τεχνικής προσφοράς µπορεί να οριστικοποιηθεί µόνον µετά το άνοιγµα των προσφορών 
όπου καθορίζονται τα δροµολόγια (και άρα το απαιτούµενο µεταφορικό µέσον για το οποίο 
ζητείται η απόδειξη τεχνικής επάρκειας). 
∆ιασταυρώνοντας την επικαλούµενη τεχνική ικανότητα της προσφοράς µε τα δροµολόγια που 
αφορά, διαπιστώνεται ότι τα µεταφορικά µέσα µε τα οποία θα πραγµατοποιήσει την µεταφορά 
η εν λόγω εταιρεία είναι ένα τουριστικό λεωφορείο 53 θέσεων και ένα τουριστικό λεωφορείο 29 
θέσεων.  
Λαµβάνοντας υπ’όψη την (επισυναπτόµενη στο παρόν) 64488/30-10-2012 επιστολή 
διαµαρτυρίας της ΕΣΑµεΑ µε όλα τα συνηµµένα αυτής, καθώς και τα όσα επικαλούνται, η 
επιτροπή κρίνει ότι η διενέργεια του δροµολογίου µε µεταφορικό µέσο µεγαλύτερο από αυτό 
που προβλέπει η διακήρυξη επιτείνει τα πιθανά προβλήµατα (βαρύτερο – αργότερο – πιο 
δυσκίνητο προτεινόµενο µεταφορικό µέσο, λιγότερο εύκολο να ελεγχθεί ο χώρος επιβατών, 
δυσκολότερη επιβίβαση – αποβίβαση κλπ.) που ενέχει το συγκεκριµένο δροµολόγιο. 
 



 
 

   
  

 

Κατά συνέπεια, η επιτροπή κρίνει ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας Σ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & 
ΣΙΑ δεν είναι επαρκής για τα δροµολόγια τα οποία προτίθεται αυτή να εκτελέσει, και εισηγείται 
την απόρριψη της προσφοράς.  
 
Επιπρόσθετα, λαµβάνοντας υπ’όψη την πορεία του διαγωνισµού, το γεγονός ότι ο προκείµενος 
διαγωνισµός έγινε µε την εφαρµογή νοµοθεσίας που κρίθηκε ακατάλληλη και αντικαταστάθηκε 
µε την πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος της µεταφοράς των µαθητών, το γεγονός ότι 
τα µόνα δροµολόγια για τα οποία υπήρξαν προσφορές που ξεπέρασαν το πρώτο στάδιο είναι 
δροµολόγια µεταφοράς ΑΜΕΑ, για τα οποία ελάχιστη έως καθόλου πρόβλεψη υπήρχε από την 
νοµοθεσία βάσει της οποίας διενεργείται ο διαγωνισµός, και τις έγγραφες διαµαρτυρίες της 
ΕΣΑµεΑ και των άµεσα ενδιαφερόµενων, η επιτροπή, επικαλούµενη την παράγραφο 2 του 
άρθρου 26 της διακήρυξης, εισηγείται την µαταίωση του διαγωνισµού. 
        Ενστάσεις κατά του πρακτικού υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4.1, 
εδάφιο στ’ της διακήρυξης  και κατατίθενται στην Ε.∆. εντός µίας εργάσιµης ηµέρας από την 
ανάρτηση του παρόντος, που έγινε την Τετάρτη, 31/10/2012, 14:00. 
       Η επιτροπή  
1.Μόσχου Αθανάσιος, 2.Αδαµαντίδης Γεώργιος,3.Οικονοµίδης Γεώργιος 
 
       και παρακαλώ  να αποφασίσετε σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας υπόψη τα πρακτικά του  
διαγωνισµού 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 

 
1.Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισµού  για τη 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» 
όπως τα εισηγήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
2.Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας Σ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ διότι 
δεν είναι επαρκής για να εκτελέσει τα δροµολόγια και κρίνει τον διαγωνισµό 
άγονο. 
3.Ματαιώνει τον  διαγωνισµό σύµφωνα την παράγραφο 2 του άρθρου 26 
της διακήρυξης. 
4.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
∆ράµας. 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 21/2013 

 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου                                    
 

                                                  
 
 


