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ΘΕΜΑ: 

 

Εκδίκαση ενστάσεων κατά του 
πρακτικού Νο 1/03-02-2015 του 
δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια 
«Προµήθεια και τοποθέτηση συν-
θετικού χλοοτάπητα στο βοηθητι-
κό γήπεδο ∆όξας» 

 

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 07η  Μαΐου  2015, ηµέρα   Πέµπτη 
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
προεδρία του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 17777/04-05-2015 
γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου ∆ράµας, που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε 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, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Ζαχαριάδης Παύλος         
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Βασιλειάδης Αναστάσιος  
 
 
      
 

      Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
     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. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
 

      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.   

 

ΑΔΑ: 7ΝΝΗΩ9Μ-ΖΓΜ



 
  Ο κ. αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 4o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει 

στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 17328/28-04-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού 
Νο 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισµού  µε Α/Α συστήµατος  8547, για  την  ανάδειξη  
αναδόχου/ων της εργασίας « Ανάθεση χωµατουργικών εργασιών µε χρήση  µηχανηµά- 
των έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2015 – 2016 (µέρος)», και 
καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως 
παρακάτω: 

 

ΣΧΕΤ: α) το 16784/24-04-2015 πρακτικό Νο 1 του διαγωνισµού 
                       β) η 17104/27-04-2015 εµπρόθεσµη ένσταση του Χαλβατζή Κων/νου 

        
Σας υποβάλλουµε τα  παραπάνω σχετικά  µαζί µε την εισήγηση της Επιτροπής 
διαγωνισµού  επί της υποβληθείσας ένστασης και τον φάκελο του δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού της εργασίας του θέµατος και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά: 
α) για την εκδίκαση της ένστασης  
β) την κατακύρωση του πρακτικού Νο 1  του διαγωνισµού 
          

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 22-4-2015, 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 2015 σύµφωνα µε την υ�’αριθµ. 
6/2015 Α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: Ω3ΖΡΩ9Μ-
ΙΣΛ) �ροχωρήσαµε στη διενέργεια του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχων για την εργασία 
«Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων έργου 

και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2015 – 2016 (µέρος)», συνολικού 
�ροϋ�ολογισµού ενενήντα ε�τά χιλιάδων ε�τακοσίων τριάντα ε�τά ευρώ και τριών 
λε�τών (97.737,03 €) συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στην υ�’αριθµ. 13535/30-3-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Ο διαγωνισµός της �ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 8547. Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υ�οβολής των �ροσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 16-4-2015 και ώρα 
17:00. 

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 8547 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 �αρακάτω οικονοµικούς φορείς:  

  

ΑΔΑ: 7ΝΝΗΩ9Μ-ΖΓΜ



α/α Οικονοµικός φορέας 
Ηµ/νία & ώρα Υ5οβολής 

5ροσφοράς 

1 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10/04/2015 13:40:14 

2 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 15/04/2015 19:23:27 

3 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 15/04/2015 20:39:13 

4 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 16/04/2015 11:39:38 

5 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 16/04/2015 13:06:39 

 

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 
συστήµατος τα δια�ιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό �ροσω�ικό κωδικό 
�ρόσβασης) �ροκειµένου να α�οσφραγισθεί η �ροσφορά. Αµέσως µετά την 
�αρα�άνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των δια�ιστευτηρίων α�ό κάθε 
Μέλος της Ε�ιτρο�ής), η �ροσφορά α�οσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα 
α�οσφραγίσθηκε ο υ�οφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική �ροσφορά» 
της  �ροσφοράς µε α�οτέλεσµα να είναι δυνατή �λέον η �ρόσβαση στο �εριεχόµενό 
του. Ε�ισηµαίνεται ότι ο υ�οφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν α�οσφραγίσθηκε 
αφού σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτός θα α�οσφραγισθεί σε 
µεταγενέστερο στάδιο του ∆ιαγωνισµού. 

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

 

α/α Οικονοµικός φορέας 

Α/Α  

5ροσφοράς 

συστήµατος 

1 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8088 

2 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 8375 

3 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 8346 

4 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7822 

5 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 8458 

 

Επίσης, αναφορικά µε το περιεχόµενο των προσφορών η Επιτροπή επισηµαίνει 
ότι αυτές περιελάµβαναν τους σχετικούς πίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και 
διάφορα επισυναπτόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των οποίων εξήχθησαν 
από το σύστηµα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

 

1. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 8088 που υποβλήθηκε από την ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 

ΑΔΑ: 7ΝΝΗΩ9Μ-ΖΓΜ



 

 

 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
15210/14-4-2015, η ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ προσκόµισε εµπρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 

 

ΑΔΑ: 7ΝΝΗΩ9Μ-ΖΓΜ



2. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 8375 που υποβλήθηκε από τον ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΟΣΜΑ 
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: 

 

 

ΑΔΑ: 7ΝΝΗΩ9Μ-ΖΓΜ



 
Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 

15605/16-4-2015, ο ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ προσκόµισε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 
ίδιο. 

 

3. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 8346 που υποβλήθηκε από τον ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ: 

 
Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 

15732/17-4-2015, ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ προσκόµισε 

ΑΔΑ: 7ΝΝΗΩ9Μ-ΖΓΜ



εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 
ίδιο. 

 

4. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
7822 προσφοράς συστήµατος  που υποβλήθηκε από τον ΑΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ  ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: 

 

 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
15747/17-4-2015, ο ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ προσκόµισε εµπρόθεσµα 
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο. 

 

5. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
8458 προσφοράς συστήµατος  που υποβλήθηκε από τον ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

ΑΔΑ: 7ΝΝΗΩ9Μ-ΖΓΜ



 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
16044/20-4-2015, ο ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ προσκόµισε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 
ίδιο. 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή  διαπίστωσε 
ότι η οι προσφορές που είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 
είναι οι ακόλουθες: 

α/α Οικονοµικός φορέας 

Α/Α  

5ροσφοράς 

συστήµατος 

Κατηγορία εργασίας 

1 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8088 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 

2 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ 
8375 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
8346 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

4 ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ 7822 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΔΑ: 7ΝΝΗΩ9Μ-ΖΓΜ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

 

Όσον αφορά την προσφορά του ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος συµµετείχε στην κατηγορία εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ», αυτή απορρίπτεται για τον 
παρακάτω λόγο: 

 

� Το επισυναπτόµενο στην προσφορά ηλεκτρονικό αρχείο «Α∆ΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.pdf» συµπεριλαµβάνει µόνο την εµπρόσθια όψη της 
άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού ∆Χ µε αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΒ 
1618. 

 

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. 
              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
α. την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των παρακάτω 
διαγωνιζοµένων και για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών: 

 

α/α Οικονοµικός φορέας 

Α/Α  

5ροσφοράς 

συστήµατος 

Κατηγορία εργασίας 

1 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8088 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 

2 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ 
8375 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
8346 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

4 
ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
7822 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

 
β. την απόρριψη της προσφοράς του ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 

EΙΣΗΓΗΣΗ 
Επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού  Νο 1/24-04-2015   
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για το διαγωνισµό της εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών 
µε χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 

2015 – 2016(µέρος)» 

 

 Η παρούσα εισήγηση υποβάλλεται σε εφαρµογή των διατάξεων επί της  
εµπρόθεσµης µε αριθµ.πρωτ. 17104/27-04-2015  ένστασης   του Χαλβατζή 
Κωνσταντίνου, κατά του µε αριθµ. πρωτ.16784/24-04-2015  πρακτικού. 
 

 Η επιτροπή διαγωνισµού επί της παραπάνω υποβληθείσας ένστασης έχει να 
επισηµάνει ότι: 

• Ο ενιστάµενος στην αίτηση ένστασης που κατέθεσε αναφέρει: “Ενίσταµαι στην 
απόφασή σας για την απόρριψή µου στον διαγωνισµό για το έργο  «Ανάθεση 
χωµατουργικών  και άλλων εργασιών µε χρήση µηχανηµάτων έργου και 
µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2015 – 2016», µε κωδικό CPV 
60000000-8 και µε α/α διαγωνισµού 8547. Ο λόγος της απόρριψής µου ήταν 
διότι στο δικαιολογητικό της τεχνικής προσφοράς µε τίτλο άδεια κυκλοφορίας 
επισύναψα µόνο την µια πλευρά της άδειας κυκλοφορίας και ενίσταµαι στην 
απόφασή σας αυτή”.     

• Σύµφωνα µε την παράγραφο Α1 του άρθρου 6 της αριθµ. 13535/30-03-2015 
διακήρυξης της εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε 
χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 
2015 – 2016(µέρος)» αναφέρεται ότι : «Οι προσφέροντες υποβάλουν 
ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν. 
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω :........................12. Άδεια κυκλοφορίας του(ων) 
προσφεροµένου(ων) µηχανήµατος(ων) ή φορτηγού(ων) 
...............................».   

• Ο ενιστάµενος Χαλβατζής Κωνσταντίνος  στην ηλεκτρονική του προσφορά µε 
α/α 8458 υπέβαλε τον παρακάτω πίνακα “∆ικαιολογητικά συµµετοχής  - τεχνική 
προσφορά”   
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• Από τον έλεγχο  του επισυναπτόµενου στον παραπάνω πίνακα  αρχείου, µε 
όνοµα Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ pdf.,διαπιστώθηκε ότι  αυτό  συµπεριελάµβανε µόνο 
την εµπρόσθια όψη της άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού ∆Χ µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΕΚΒ 1618 και όχι ολόκληρο το δικαιολογητικό ως έπρεπε (εµπρόσθια και οπίσθια 
όψη). 
 Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή ορθά έκρινε ότι η προσφορά  του 
Χαλβατζή Κωνσταντίνου µε α/α 8458  πρέπει να απορριφθεί . 
              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται οµόφωνα την απόρριψη 
της ένστασης του ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  για τους λόγους 
που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

                                     Λαζαρίδης Λάζαρος 

                                           Λαλές Ευστράτιος  

                                                         Σαµαρά Ιορδάνα 

                                                                                                                                                    » 
      Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

1) Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
2) Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας 
3) Την εισήγηση της υπηρεσίας και το πρακτικό Ν. 1 
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Αποφασίζει Οµόφωνα 
  

• Απορρίπτει την ένσταση του ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισµού στο σκεπτικό της απόφασης. 
 

• Εγκρίνει τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων 

διαγωνιζοµένων :  

α/α Οικονοµικός φορέας 

Α/Α  

5ροσφοράς 

συστήµατος 

Κατηγορία εργασίας 

1 ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8088 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 

2 
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ 
8375 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

3 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
8346 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

4 
ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
7822 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

 

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