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       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 18η  Αυγούστου  2015, ηµέρα   Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
προεδρία του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 34925/14-08-2015 
γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου ∆ράµας, που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν πα-
ρόντα 6 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
2. Σολάκης Άγγελος 
3. Ψαράς Γεώργιος      
4. Ζαχαριάδης Παύλος    
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3.        Ηλιάδης Νικόλαος  
  
 

      Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την α-

πουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ψαράς Γεώρ-
γιος. 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   

 
 
 

 Εκδίκαση ένστασης κατά του πρα-

κτικού Νο 1 για  τον   ανοικτό δη-

µόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για 

την ανάδειξη αναδόχου της εργα-

σίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟ-

ΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡ-

ΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥ-

ΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗ-

ΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ». 

ΑΔΑ: ΒΝΚ9Ω9Μ-Π0Τ



 
        Ο κ. αντιπρόεδρος  εισηγούµενος το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής, τo υπ΄ αριθµ. 34801/13-08-2015 έγγραφο της ∆/νσης ΚΑΘΑ-
ΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, περί εκδίκασης  ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1 
για  τον   ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της εργα-
σίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩ-
ΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ».» και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 
  
          Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος  αναφέρει ότι, µε το ανωτέρω έγγραφο της υπη-
ρεσίας, διαβιβάστηκε η µε αριθµ. 34656/12-08-2015 ένσταση του Αποστολίδη Μωϋσή 
και  η από 13-08-2015 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει όπως παρακάτω: 
 

«ΣΧΕΤ:     α) το µε αριθµό πρωτοκόλλου 34556/11-08-2015 πρακτικό Νο 1 του διαγωνι- 
                     σµού 

     β) η  34656/12-08-2015 εµπρόθεσµη ένσταση του Αποστολίδη Μωυσή    του 
         Ηλία επί  του πρακτικού Νο Ι και  

                           γ) την από 13-08-2015 εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
         
       Σας υποβάλλουµε τα  παραπάνω σχετικά επί της εµπροθέσµως υποβληθείσας έν-
στασης και τον φάκελο του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού της εργασίας 
του θέµατος και παρακαλούµε να αποφασίσετε για την εκδίκαση της ένστασης»  
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 11-08-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης, τακτικό µέλος 
2) Σαµαρά Ιορδάνα, αναπληρώτρια του τακτικού µέλους Λαλέ Ευστράτιου  
3) Κάργας Ζαχαρίας, αναπληρωτής του τακτικού µέλους Μόσχου Αθανάσιου 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της ∆/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2015 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 148/2015 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας προχωρήσαµε στην διενέργεια 
του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτή-
ριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 
εργασίας «Καθαρισµός παράνοµων χώρων απόρριψης απορριµµάτων για λόγους 

αντιπυρικής προστασίας µε χρήση µηχανήµατος έργου τύπου προωθητήρα 

γαιών», συνολικού προϋπολογισµού είκοσι τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (38.332,95 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθµ. 30811/2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν πέ-
ντε προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2 ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 

4 ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ  
Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ-Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ-Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε 

5 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών ώρα 10:00π.µ., ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η δι-
αδικασία της αποσφράγισης. 

ΑΔΑ: ΒΝΚ9Ω9Μ-Π0Τ



Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά στοι-
χεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθη-
καν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία µονογρά-
φησαν και σφραγίστηκαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο 
της πληρότητας των δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογη-
τικών η επιτροπή  διαπίστωσε ότι οι προσφορές που είναι πλήρεις και σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης είναι οι ακόλουθες: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2 ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

Όσον αφορά την προσφορά του ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΜΩΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, αυτή απορ-
ρίπτεται για τους παρακάτω λόγους: 

 

� Οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς 
δεν έφεραν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της προσφοράς όπως 
ορίζεται από το άρθρο 3 της διακήρυξης (Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος 
περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, δύο επί µέρους,ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό 
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά». Τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή 
απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Και οι δύο υποφάκελοι 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.) 

  

    Όσον αφορά την προσφορά της ∆ΟΜΟΤΕΝΙΚΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ-          
∆ΗΣ-Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ-Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε αυτή απορρίπτεται για τους παρακάτω λό-
γους: 

� Η προφορά δεν κατατέθηκε σύµφωνα µε όσα ορίζνται στο άρθρο 3 της 
διακήρυξης. Έλειπε ο εξωτερικός ενιαίος σφραγισµένος φάκελος που 
περιέχει τους δύο υποφακέλους της οικονοµικής προσφοράς καιτων 
δικαιολογητικών συµµετοχής. Επιπλέον οι υποφάκελοι δικαιολογητικών 
συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς δεν έφεραν τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου της προσφοράς όπως ορίζεται από το άρθρο 3 της 
διακήρυξης (Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει, επί ποινή 
αποκλεισµού, δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους. 
Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά». Τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«Οικονοµική Προσφορά». Και οι δύο υποφάκελοι φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.) 

� Έλειπε από την προσφορά η αριθµ. 5 υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
του µηχανήµατος έργου  που αναφέρεται στο άρθρο 2.4 της διακήρυξης 
(5) Σε περίπτωση µηχανηµάτων τρίτων που θα διατεθούν στον 
διαγωνιζόµενο, εάν αυτός αναδειχθεί ανάδοχος, απαιτείται σχετική 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ιδιοκτήτη για την παραχώρηση αυτών. 

  

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά» θα πραγµατοποιηθεί 
την ηµεροµηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους µετά την πάροδο 
του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων. 
            

ΑΔΑ: ΒΝΚ9Ω9Μ-Π0Τ



Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  
 

εισηγείται οµόφωνα 

 

α. την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των παρακάτω διαγωνιζοµέ-
νων: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2 ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

β. την απόρριψη των προσφορών του ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΜΩΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ και της  ∆Ο-
ΜΟΤΕΝΙΚΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙ∆ΗΣ-Ν. ΚΑΜΙ∆ΗΣ-Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού  Νο 1   

για την εργασία: «Καθαρισµός παράνοµων χώρων απόρριψης απορριµµάτων για λό-
γους αντιπυρικής προστασίας µε χρήση µηχανήµατος έργου τύπου προωθητήρα 

γαιών» 

   
  Η παρούσα εισήγηση υποβάλλεται σε εφαρµογή των διατάξεων επί της εµπρό-
θεσµης µε αριθµ. πρωτ, 34656/12-05-2015 ένστασης, του Αποστολίδη Μωϋσή του Ηλία, 
κατά του µε αριθµ. πρωτ.  34556/11-08-2015 πρακτικού Νο 1.  

 

  Η Επιτροπή διαγωνισµού  επί της υποβληθείσας ένστασης, έχει να επισηµάνει 
αναλυτικά τα ακόλουθα: 

 
  Α. Ο ενιστάµενος  στην αίτηση ένστασής του, αναφέρει: Ενίσταµαι κατά της 
απόφασης του πρακτικού διαγωνισµού Νο1 όπου αναφέρεται ότι οι υποφακέλοι 
δικαιολογητικών και οικονοµικής προσφοράς δεν έφεραν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της προσφοράς. Θεωρώ ότι ο λόγος είναι ασήµαντος για την απόρριψή 
µου από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισµού. 
  Επί των παραπάνω ή Επιτροπή διαγωνισµού έχει να επισηµάνει ότι πράγµατι 
ενώ ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του ενιστάµενου έφερε τις σωστές ενδείξεις όπως 
αυτές οριζόταν από την οικεία διακήρυξη, δηλαδή : 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
επωνυµία, διεύθυνση, πόλη τηλέφωνο, fax, e-mail 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 

ΓΑΙΩΝ» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 30811 / 2015 

 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

ΑΔΑ: ΒΝΚ9Ω9Μ-Π0Τ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
11/08/2015 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

ότι ωστόσο οι δύο υποφάκελοι των δικαιολογητικών και της οικονοµικής προσφοράς, 
δεν έφεραν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όπως µε σαφή τρόπο προβλέπεται από  
τη διακήρυξη στο άρθρο 3 αυτής, µε τίτλο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  όπου 
αναφέρεται:                                 
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβά-
νει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, δύο επί µέ-
ρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε 
χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά». Τα οικο-
νοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά». Και οι δύο υποφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι κα-
θαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παρα-
λαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει 
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. Οι δύο υποφάκελοι πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία: 
Α.«Φάκελος ∆ικαιολογητικών», στον φάκελο ∆ικαιολογητικών τοποθετούνται όλα τα 
απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αναφέρονται στην 
διακήρυξη. Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυ-
ρίως φακέλου. 
Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµι-
κής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. Οι συναγωνιζόµενοι θα υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού ως 
οικονοµική προσφορά το έντυπο που θα τους δοθεί από την υπηρεσία πρωτότυπα 
σφραγισµένο.Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός  
που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 
 Ωστόσο επειδή σε άλλο σηµείο στο ίδιο άρθρο της διακήρυξης   αναφέρεραι: 
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τη-
λεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου 
Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου («∆ικαιολογητι-
κών» ή «Οικονοµικής προσφοράς») για το λόγο αυτό και επειδή: 

1. οι δύο υποφάκελοι των δικαιολογητικών και της οικονοµικής προσφοράς του 
ενιστάµενου πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις (αναγράφονταν η 
επωνυµία ,  η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, το φαξ και τυχόν η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ο τίτλος του ∆ιαγωνισµού και ο τίτλος του φακέλου), 

2. υπάρχει  στη διακήρυξη ως προς το σηµείο αναγραφής ενδείξεων εξωτερικά των 
φακέλων, αντίφαση και 

3. είναι ήσσονος σηµασίας για το διαγωνισµό 
 Για όλους τους παραπάνω λόγους τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού εισηγού-
µαστε οµόφωνα να γίνει δεκτή η ένσταση του ενιστάµενου  
 Β. Επιπλέον ο ενιστάµενος στην αίτηση ένστασης που κατέθεσε αναφέρει ότι : 
Αναφέρω δε ότι αφού µε απέρριψαν από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνι-
σµού γιατί ανοίχθηκε ο φάκελος µου; άρα αφού ανοίχθηκε ο φάκελος θεωρώ ότι 
έγινα αποδεκτός από τις διαδικασίες του διαγωνισµού. 
 Επ΄αυτών η Επιτροπή έχει να επισηµάνει ότι ορθά ακολουθήθηκε   η διαδικασία 
αποσφράγισης και ελέγχου  των προσφορών (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) 
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όλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 της 
διακήρυξης, παράγραφος 4.1 όπου αναφέρεται:    
4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
1. Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην δηµοσιευθείσα περίληψη της 
διακήρυξης. Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος και µονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκε-
λος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από το παρα-
πάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, µέχρι να γίνει η πιθανή απόρριψη των 
προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην κατα-
χώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέ-
βαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.  
3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών ανακοινώνεται στους συµµετέχοντες το πρα-
κτικό µε τις προσφορές που γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό 
  
 Με βάση όλα τα παραπάνω τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού  εισηγούµαστε 
οµόφωνα να γίνει δεκτή η ένσταση   του ενιστάµενου Αποστολίδη Μωϋσή του Ηλία 
και να συµµετέχει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού για την εργασία: «Καθαρι-
σµός παράνοµων χώρων απόρριψης απορριµµάτων για λόγους αντιπυρικής προστα-
σίας µε χρήση µηχανήµατος έργου τύπου προωθητήρα γαιών» 

 

      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων, και λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, την µε αρίθµ.34656/12-05-2015 ένσταση καθώς και την εισήγηση της υπη-
ρεσίας 

 

Με την παρατήρηση του µέλους της επιτροπής κ. Χαραλαµπίδη Ανδρέα ότι, ψηφί-
ζει υπέρ Της  Ένστασης εάν είναι σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα Ν. 28/80  

Με την παρατήρηση του µέλους της επιτροπής κ.Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο ότι συµ-
φωνεί µε την απόφαση της Επιτροπής λόγω ότι υπάρχει σύγχυση στους όρους της δια-
κήρυξης.  

Το µέλος της επιτροπής κ. Ψαράς Γεώργιος είπε , ότι συµφωνεί µε τον 
κ.Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          ο  µ ό φ ω ν  α 
 
 
• Αποδέχεται την µε αριθµ. πρωτ. 34656/12-08-2015  ένσταση του ενιστάµενου 
Αποστολίδη Μωϋσή του Ηλία κατά του µε αριθµ. πρωτ.  34556/11-08-2015 πρακτι-
κού Νο 1.  

 

• Εγκρίνει την συµµετοχή του  στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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