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        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 19η  Απριλίου  2016, ηµέρα   
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφού-
ντα  εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 14236/13-04-
2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου 
∆ράµας, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύ-
θηκε νόµιµα, σύµφωνα 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, βρέθη-
καν παρόντα 6 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος    
2. Ηλιάδης Νικόλαος            
3.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.       Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.       Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
3.       Ζαχαριάδης Παύλος  
 
 

  Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μι-
χαήλ. 

 

  Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ρά-
µας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. προεδρεύ-
ων κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέ-
µατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 

Eκδίκαση  ένστασης κατά του πρα-
κτικού Νο 1 του ηλεκτρονικού δια-
γωνισµού µε Α/Α συστήµατος 
22198 για την ανάδειξη αναδό-
χου/ων της εργασίας «Ανάθεση 
χωµατουργικών και άλλων εργα-
σιών µε τη χρήση µηχανηµάτων 
έργου και µεταφοράς υλικών µε 
φορτηγά ∆Χ για τά έτη 2016 – 2017 
(µέρος)» - κατακύρωση του πρακτι-

κού Νο 1 του διαγωνισµού. 

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ



        
 
 
        Το  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας    το 7ο θέµα  
της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 14280/13-
04-2016 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του τµήµατος συντήρησης 
πρασίνου,  περί εκδίκασης ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1 του ηλεκτρονικού διαγω-
νισµού µε Α/Α συστήµατος 22198 για την ανάδειξη αναδόχου/ων της εργασίας «Ανάθε-
ση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφο-
ράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τά έτη 2016 – 2017 (µέρος)» - κατακύρωση του πρακτι-
κού Νο 1 του διαγωνισµού, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 Στη συνέχεια ο κύριος πρόεδρος αναφέρει ότι, µε το ανωτέρω έγγραφο της υπη-
ρεσίας, διαβιβάστηκε η µε αριθµ. 14059/12-04-2016 ένσταση του Σιδηρόπουλου Κοσµά 
και  η από 12-04-2016 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει όπως παρακάτω: 
 
«ΣΧΕΤ:   α) το 13816/08-04-2016 πρακτικό Νο 1 του διαγωνισµού 
               β) η µε αριθµ. πρωτ. 14059/12-04-2016 ( δικό µας πρωτόκολλο ) ένσταση του 
                    Σιδηρόπουλου Κοσµά 
               γ) η από 12-04-2016 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού  επί της υποβληθεί 
                      σας ένστασης        
       Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τα  παραπάνω σχετικά έγγραφα µαζί µε τον  φάκελο 
του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού της εργασίας του θέµατος και παρακαλούµε να α-
ποφασίσετε σχετικά µε: 
α)  την εκδίκαση της ένστασης του Σιδηρόπουλου Κοσµά 
β) την κατακύρωση του πρακτικού Νο 1 (αριθµ. πρωτ. 13816/08-04-2016)  του διαγωνι 
    σµού.» 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 

 
 Στη ∆ράµα, σήµερα 8-4-2016, οι �αρακάτω υ�ογράφοντες: 
 
1) Λαζαρίδης Λάζαρος 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Σαµαρά Ιορδάνα 
 

δηµοτικοί υ�άλληλοι, µέλη της ε�ιτρο�ής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2016 σύµφωνα µε την υ�’αριθµ. 
453/2015 Α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 7∆7ΖΩ9Μ-
ΘΒΩ) �ροχωρήσαµε στη διενέργεια του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την ερ-
γασία «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων έρ-
γου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016-2017 (µέρος)», συνολικού 
�ροϋ�ολογισµού εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες �εντακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι 
ένα λε�τά (122.541,21 €) συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στην υ�’αριθµ. 10426/16-3-2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Ο διαγωνισµός της �ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµο-
σίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρο-
νικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 22198. Η καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβο-
λής των �ροσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 4-4-2016 και ώρα 17:00. 
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Κατά τη συνεδρίαση της η ε�ιτρο�ή �ροέβη στην ηλεκτρονική α�οσφράγιση των 
�ροσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα δια�ιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και 
κρυφό �ροσω�ικό κωδικό �ρόσβασης) ε�έλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 22198 και 
δια�ίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισµένος α�ό το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και 
αφετέρου ότι έχει υ�οβληθεί εµ�ρόθεσµα στο διαγωνισµό �ροσφορά α�ό τους �αρακά-
τω οικονοµικούς φορείς:  

  

α/α Οικονοµικός φορέας 
Ηµ/νία & ώρα Υ!οβολής 

!ροσφοράς 

1 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 01/04/2016 20:25:50 

2 
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ 
03/04/2016 16:18:53 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗ-

ΣΤΟΥ 
04/04/2016 09:44:23 

4 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 04/04/2016 15:38:44 

 
Η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής α�οσφράγισης δεν 

ήταν δυνατή η �ρόσβαση στο �εριεχόµενο των �ροσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της 
Ε�ιτρο�ής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα του συστή-
µατος τα δια�ιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό �ροσω�ικό κωδικό �ρόσβα-
σης) �ροκειµένου να α�οσφραγισθεί η �ροσφορά. Αµέσως µετά την �αρα�άνω διαδι-
κασία (καταχώρησης στο σύστηµα των δια�ιστευτηρίων α�ό κάθε Μέλος της Ε�ιτρο-
�ής), η �ροσφορά α�οσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα α�οσφραγίσθηκε ο ηλεκτρονικός 
υ�οφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική �ροσφορά» της  �ροσφοράς µε 
α�οτέλεσµα να είναι δυνατή �λέον η �ρόσβαση στο �εριεχόµενό του. Ε�ισηµαίνεται 
ότι ο ηλεκτρονικός υ�οφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν α�οσφραγίσθηκε αφού 
σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτός θα α�οσφραγισθεί σε µεταγενέστε-
ρο στάδιο του ∆ιαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών και ειδικότερα τού υ�ο-
φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Ε�ιτρο�ή δια�ίστωσε 
ότι οι �ροσφορές είχαν λάβει α�ό το σύστηµα, τους �αρακάτω αναφερόµενους µοναδι-
κούς α/α συστήµατος: 

 

α/α Οικονοµικός φορέας 

Α/Α  !ροσφο-

ράς συστήµα-

τος 

1 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 30321 

2 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 30635 

3 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 30643 

4 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30106 

 
Ε�ίσης, αναφορικά µε το �εριεχόµενο των �ροσφορών η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει 

ότι αυτές �εριελάµβαναν τους σχετικούς �ίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και 

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ



διάφορα ε�ισυνα�τόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των ο�οίων εξήχθησαν 
α�ό το σύστηµα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

 
1. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α �ροσφο-
ράς συστήµατος 30321  �ου υ�οβλήθηκε α�ό τον ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ:  

 
 

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ



 

 
 
Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 13044/4-

4-2016, ο ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δι-
καιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 

 
2. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α �ροσφο-
ράς συστήµατος 30635 �ου υ�οβλήθηκε α�ό τον ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ



 

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ



 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 13355/6-
4-2016, ο ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ �ροσκόµισε εµ�ρόθε-
σµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 

 
3. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α �ροσφο-
ράς συστήµατος 30643 �ου υ�οβλήθηκε α�ό τον ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ: 

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ



 

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ



 
Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 13419/6-

4-2016, ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα 
τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 
 
4. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 30106 
�ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:  
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 13191/5-
4-2016, η ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητι-
κά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό την ίδια. 

 
Κατά τον έλεγχο της �ληρότητας των δικαιολογητικών η ε�ιτρο�ή  δια�ίστωσε 

ότι οι �ροσφορές �ου είναι �λήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης είναι οι 
ακόλουθες: 

 

α/α Οικονοµικός φορέας 

Α/Α  !ρο-

σφοράς συ-

στήµατος 

Κατηγορία εργασίας 

1 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ 
30321 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡ-
ΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

2 
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
30635 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡ-
ΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
30643 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑ-
ΦΕΑ 

4 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30106 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ 
ΓΑΙΩΝ 

 
Η α�οσφράγιση του ηλεκτρονικού υ�οφακέλου «Οικονοµική �ροσφορά» θα 

�ραγµατο�οιηθεί την ηµεροµηνία και ώρα �ου θα κοινο�οιηθεί στους διαγωνιζόµενους 
µετά την �άροδο του χρονικού διαστήµατος �ου �ροβλέ�εται για την υ�οβολή ενστά-
σεων. 
              Μετά α�ό τα �αρα�άνω, η Ε�ιτρο�ή 
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την συµµετοχή στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού των �αρακάτω διαγωνιζοµένων 
και για την κατηγορία εργασίας στην ο�οία συµµετέχουν: 
 

α/α Οικονοµικός φορέας 

Α/Α  !ρο-

σφοράς συ-

στήµατος 

Κατηγορία εργασίας 

1 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ 
30321 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡ-
ΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

2 
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
30635 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡ-
ΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
30643 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
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4 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30106 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ 
ΓΑΙΩΝ 

 
 
Μη υ�άρχοντος άλλου θέµατος  η Ε�ιτρο�ή έλυσε την συνεδρίαση.   
 
Για δια�ίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το �αρόν �ρακτικό, το ο�οίο αφού α-

ναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υ�ογράφεται. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

                                     Λαζαρίδης Λάζαρος 

                                           Λαλές Ευστράτιος 

 

                                                          Σαµαρά Ιορδάνα 

 

 
 

EΙΣΗΓΗΣΗ 
Ε!ί της εµ!ρόθεσµα ηλεκτρονικά υ!οβληθείσας ένστασης α!ό 11-04-2016  του Σιδη-

ρό!ουλου Κοσµά κατά του µε αριθµ. !ρωτ. 13816/08-04-2016 !ρακτικού  
για το διαγωνισµό της εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε 
χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016 – 

2017(µέρος)» 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 12-4-2016, οι �αρακάτω υ�ογράφοντες: 
 
1) Λαζαρίδης Λάζαρος 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Σαµαρά Ιορδάνα 
 
δηµοτικοί υ�άλληλοι, µέλη της ε�ιτρο�ής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2016 σύµφωνα µε την υ�’αριθµ. 
453/2015 Α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 7∆7ΖΩ9Μ-
ΘΒΩ) συνεδριάσαµε για να α�οφανθούµε ε�ί της εµ�ρόθεσµης ηλεκτρονικά υ�οβλη-
θείσας ένστασης του Σιδηρό�ουλου Κοσµά, κατά του µε αριθµ. �ρωτ. 13816/08-04-2016 
�ρακτικού του διαγωνισµού της εργασίας  «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργα-
σιών µε χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 
2016 – 2017(µέρος)». 
 Ο ενιστάµενος στην ένστασή του (αριθµ. �ρωτ. 14059/12-04-2016 δικό µας �ρω-
τόκολλο) αναφέρει: 
Παρακαλώ να δεχτείτε την ένστασή µου για τους �αρακάτω λόγους: 
1. Το �οινικό µητρώο του Χαλβατζή Κων/νου δεν είναι καθαρό και για το λόγο αυτό δεν έ�ρε�ε να 
γίνει δεκτό. 
2. Ό�ως κάθε µηχάνηµα α�ό αυτά �ου συµµετέχουν αντιστοιχεί σε έναν οδηγό έτσι και το δεύτερο 
φορτηγό �ρέ�ει να έχει έναν οδηγό και όχι δύο. 
 
 Ε�΄ αυτών η ε�ιτρο�ή διαγωνισµού  ε�ισηµαίνει ότι: 
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1. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 �αράγραφος Α1 µεταξύ των λοι�ών δικαιολογητικών 
συµµετοχής οι οικονοµικοί φορείς �ρέ�ει να να υ�οβάλλουν το αριθµ. 2 
δικαιολογητικό δηλαδή ''Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, ό�ως αυτά �εριγράφονται στο άρθρο 43, �αρ.1 του Π∆ 60/07. (Στην 
�ερί�τωση νοµικών �ροσώ�ων α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α�ό το ο�οίο να 
�ροκύ�τει ότι οι διαχειριστές, στις �ερι�τώσεις των εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των �ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο �ρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική α�όφαση, για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στην �αρ. 1, άρθρο 43 
του Π.∆. 60/2007, ή για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα της υ�εξαίρεσης, της α�άτης, της 
εκβίασης, της �λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο�ίας). 
Το α�όσ�ασµα αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες �ριν α�ό 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.'' 

Ο Χαλβατζής Κωνσταντίνος  ό�ως όφειλε υ�έβαλε αντίγραφο �οινικού µητρώου ό�ου 
βεβαιωνόταν η αριθµ. 1141-11/5/2015 α�όφαση του Πληµµελειοδικείου ∆ράµας για 
�αράνοµη κατοχή κυνηγετικού ό�λου,  Ε�ειδή το συγκεκριµένο αδίκηµα δεν είναι σχε-
τικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας και δεν εµ�ί�τει σε αυτά 
�ου �εριγράφονται στην �αράγραφο 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 δηλαδή : 
''Α�οκλείεται α�ό τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υ�οψήφιος ή �ροσφέρων, εις βάρος του 
ο�οίου υ�άρχει αµετάκλητη καταδικαστική α�όφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή 
�ερισσότερους α�ό τους ακόλουθους λόγους. 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE 
L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α΄ 
173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).'' 

για τους �αρα�άνω λόγους η ε�ιτρο�ή κάνει δεκτό στο διαγωνισµό τον Χαλβατζή 
Κωνσταντίνο και α�ορρί�τει τον ισχυρισµό της  �αραγράφου 1 της ένστασης  του ενι-
στάµενου Σιδηρό�ουλου Κοσµά.    
 

2. Σε ότι αφορά τον οδηγό για το δεύτερο φορτηγό �ουθενά α�ό την οικεία  
διακήρυξη του διαγωνισµού της συγκεκριµένης εργασίας δεν �ροκύ�τει 
υ�οχρέωση για έναν οδηγό µόνο.  

Η εν λόγω διακήρυξη �ροέβλε�ε µεταξύ των υ�ολοί�ων και  τα �αρακάτω αριθµηµένα 
δικαιολογητικά : 

1) Α�οδεικτικά καταβολής τελών χρήσης µηχανηµάτων έργου και φορτηγών ∆Χ (για 
όλα ιδιόκτητα και µισθωµένα) 
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2) Άδεια κυκλοφορίας του(ων) �ροσφεροµένου(ων) µηχανήµατος(ων) ή 
φορτηγού(ων) ( για όλα  ιδιόκτητα και µισθωµένα) 

3) Άδεια  οδηγού/οδηγού χειριστή κατά �ερί�τωση 
4) Α�οδεικτικό ελέγχου του οχήµατος α�ό ΚΤΕΟ σε ισχύ µόνο για τα φορτηγά ∆Χ  ( 

για όλα ιδιόκτητα και µισθωµένα) 
16. Τον �ίνακα �εριγραφής  τεχνικής �ροσφοράς �ου υ�άρχει στο τέλος της 
�αρούσης στον ο�οίο ο συµµετέχων διαγωνιζόµενος αναγράφει  όλα τα µηχανήµατα 
έργου ή φορτηγά (ιδιόκτητα και µισθωµένα) για τα ο�οία συµµετέχει στο διαγωνισµό 
και θα υ�οβάλλει οικονοµική �ροσφορά, συµ�ληρωµένο και υ�ογεγραµµένο ψηφιακά. 
17. Κατά �ερί�τωση όταν  ο συµµετέχων διαγωνιζόµενος δεν είναι 
ιδιοκτήτης των µηχανηµάτων έργου  ή των φορτηγών �ου α�αιτούνται ή 
είναι ιδιοκτήτης του ενός και το δεύτερο για τις κατηγορίες εργασιών  Α) 
χωµατουργικές εργασίες φορτωτή – εκσκαφέα και Β) εργασίες 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών ό�ου α�αιτείται, το µισθώνει 
�ροσκοµίζει ε�ι�λέον υ�εύθυνη δήλωση του άρθρου 4  µε θεωρηµένο το 
γνήσιο υ�ογραφής του/των ιδιοκτήτη/ων του/των µηχανήµατος/των ή φορτηγού/ων 
∆Χ στην ο�οία δηλώνει ότι σε �ερί�τωση �ου ο διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος 
θα του διαθέσει (στον ανάδοχο) το/τα συγκεκριµένο/α όχηµα/τα για την εκτέλεση της 
εργασίας). 

 Ο Χαλβατζής Κωνσταντίνος υ�έβαλλε �ροσφορά δηλώνοντας στον �ίνακα 
τεχνικής �εριγραφής τον µε αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΒ 1618 φορτηγό ∆Χ �ου είναι 
ιδιόκτητο και το µε αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΒ  1722 φορτηγό ∆Χ ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ''ΑΦΟΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ο.Ε'' , οι εκ�ρόσω�οι της ο�οίας µε υ�εύθυνη δήλωσή 
τους , ό�ως ορίζεται στο αριθµ. 17 δικαιολογητικό δηλώνουν ότι: µισθώνουν το φορτηγό 
∆Χ µε υ�΄αριθµ. ΕΚΒ 1722 σε �ερί�τωση �ου ο διαγωνιζόµενος Χαλβατζής Κων/νος αναδειχθεί 
ανάδοχος. Ε�ι�λέον υ�έβαλε και όλα τα δικαιολογητικά �ου αναφέρονταν στη 
διακήρυξη και για τα δύο φορτηγά (άδεια κυκλοφορίας, α�οδεικτικό ΚΤΕΟ, α�όδειξη 
�ληρωµής τελών κυκλοφορίας), καθώς  ε�ίσης την δική του άδεια οδηγού  και τις άδειες   
των Σεραφείµ Άγγελου και Σεραφείµ ∆ηµητρίου,  µελών  της εταιρείας ''ΑΦΟΙ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ο.Ε'', καλύ�τοντας όλες τις α�αιτήσεις των �αρα�άνω �ροαναφερθέντων 
δικαιολογητικών συµµετοχής. 
 Για τους �αρα�άνω λόγους  η ε�ιτρο�ή διαγωνισµού κάνει δεκτό τον Χαλβατζή 
Κωνσταντίνο και α�ορρί�τει τον ισχυρισµό της  �αραγράφου 2 της ένστασης  του 
ενιστάµενου Σιδηρό�ουλου Κοσµά.    
 

 Μετά α�ό τα �αρα�άνω, η Ε�ιτρο�ή εισηγείται οµόφωνα: 
 

1. Την α!όρριψη της ένστασης του Σιδηρό�ουλου Κοσµά   για τους λόγους �ου 
αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

2. Την κατακύρωση του !ρακτικού Νο 1 του διαγωνισµού µε αριθµ. �ρωτ. 
13816/08-04-2016. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Λαζαρίδης Λάζαρος                   Λαλές Ευστράτιος                   Σαµαρά Ιορδάνα 

 

      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.14059/12-04-2016 ένσταση καθώς και την εισήγηση της υπη-
ρεσίας 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          ο µ ό φ ω ν α 
 

• Κατακυρώνει  Το πρακτικό Νο 1/03-02-2015 µε αριθ. πρωτ. 13816/08-04-2016 
της Επιτροπής του διαγωνισµού το οποίο αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

 

• Απορρίπτει  την  ένσταση µε αρ. πρωτ.14059/12-04-2016 του Σιδηρόπουλου 
Κοσµά. 

 

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