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Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12η Μαΐου 2014, ημέρα  Τρίτη και 

ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά από την 19110/11-
05-2015 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, 
που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό 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: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ αναπληρωτής κ. Καραμπατζάκη Δημήτριου ο οποίος ενημέρωσε 
έγκαιρα για την απουσία του  
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Σολάκης Αγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος αναπληρωτής κ. Παναγιωτίδη Αλέξανδρου ο οποίος ενημέρω-
σε έγκαιρα για την απουσία του 
6. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
7. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος 
 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Ζαχαριάδης Παυλος 

 
Με την παρουσία και της κα.Μαχαιρίδου Σοφίας υπαλλήλου Δ.Δράμας, αναπληρώτρι-

ας γραμματέως του κ.Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμματέως  
της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση  
και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα. 

 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν και ο προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρα-
σίνου καθώς και η προϊσταμένη του  τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της 
ανωτέρω Δ/νσης. 
 

Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της η-
μερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  

Eκδίκαση ένστασης επί της α-
ριθμ. 17861/4-5-2015 διακήρυ-
ξης της εργασίας «Τοποθέτηση 
χλοοτάπητα και αρδευτικού συ-
στήματος σε υφιστάμενα πάρκα 
και χώρους πρασίνου του Δήμου 
Δράμας», ακύρωση του διαγω-
νισμού και επαναπροκήρυξή 
του με νέους όρους δημοπράτη-
σης. 
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      Ο κ.  πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στα μέλη της 
επιτροπής, τo υπ΄ αριθμ. 19096/11-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
του τμήματος συντήρησης πρασίνου,  περί εκδίκασης ένστασης κατά της αριθμ. 17861/4-5-2015 
διακήρυξης της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα 
πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας», ακύρωσης του διαγωνισμού και επαναπρο-
κήρυξής του, με νέους όρους δημοπράτησης και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κύριος πρόεδρος αναφέρει ότι, με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, 
διαβιβάστηκε η με αριθμ. 18587/07-05-2015 ένσταση του Τσιφτσόγλου Σταύρου και  η από 11-05-2015 

εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει όπως παρακάτω: 

 
« 

ΕΙΣΉΓΗΣΗ 
επί της με αριθμ.πρωτ. 18587/07-05-2015 εμπρόθεσμης έντασης του Τσιφτσόγλου Σταύρου κατά 

της αριθμ. 17861/4-5-2015 διακήρυξης της εργασίας: “Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε 
υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας” 

 
Σύμφωνα με την παραπάνω ένσταση που σας επισυνάπτεται,  κατά της με αριθμ. πρωτ. 17861/04-05-2015  

διακήρυξης, ο  ενιστάμενος ισχυρίζεται τα παρακάτω: 
 

 Α) Στην παράγραφο 1.1 του κεφαλαίου ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
αναφέρει ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ Α΄11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει του οποίου δημοπρατούνται οι παραπάνω εργασίες (εννοείται η εργασία 
«Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου 
Δράμας» ισχύει: 

 
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής εις δημοπρασία 
1. Εις τας δημοπρασίας δημοτικών και κοινοτικών έργων, γίνονται δεκτοί εργολάβοι ή τεχνικαί 
εταιρεία, κεκτημένοι πτυχίον εργολάβου δημοσίων έργων, ανάλογον προς την αξίαν και το είδος του 
έργο, ως και τα λοιπά κατά την διακήρυξιν προσόντα. Εμπειροτέχναι γίνονται δεκτοί υπό τους 
περιορισμούς του παρόντος άρθρου. 
2. ................................. 
3. ................................. 
4. Η συμμετοχή ει τας κατά τα ανωτέρω δημοπρασίας μη πτυχιούχων εργολάβων επιτρέπεται επί 
τη προσκομίσει πιστοποιητικού, εκδιδόμενου υπό του Δ/ντού Εσωτερικών της Νομαρχίας, μετά 
προηγούμενην σύμφωνον γνώμη του αρμοδίου συμβουλίου Δημοσίων έργων, ισχύοντος δια μία 
τριετίαν. Η εμπειρία του μη πτυχιούχου εργολάβου κρίνεται , παρά των ανωτέρω οργάνων, βάσει 
εκτελεσθέντων κατά της κατηγορίας έργων  
5. .................................. 

 
Β) Επιπλέον στο ίδιο κεφάλαιο της ένστασης, στην παράγραφο 1.2 αναφέρει : Σύμφωνα με το άρθρο 52 της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, (Άρθρο 50 του ΠΔ 60/2007), παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθιερώσουν ένα 
σύστημα εγγραφής των εργοληπτικών εταιρειών (οικονομικών φορέων), σε επίσημους καταλόγους και μάλιστα σε 
κατηγορίες, βάσει αντικειμενικών εκ των προτέρων καθορισμένων κριτηρίων, η δε εγγραφή αυτών στους εν λόγω 
καταλόγους συνιστά για τις Αναθέτουσες Αρχές, κριτήριο καταλληλότητας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή που διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, 
για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά 
μνημονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο /η πιστοποίηση καθώς και η 
σχετικά κατάταξη. 
(Oι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την 
πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση)  
             

Γ) Βασιζόμενος στα παραπάνω ο ενιστάμενος υποστηρίζει στην ένστασή του ότι στο άρθρο 9 της οικείας 
διακήρυξης,   το δικαιολογητικό ζ) “Αποδεικτικά ότι οι συμμετέχοντες παρείχαν παρόμοιες υπηρεσίες κατά 
την τελευταία πενταετία συνολικού ύψους τουλάχιστον του ύψους της  παρούσας  μελέτης. Η ανωτέρω 
................................................ νοείται μόνο αυτή που αποκτήθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους , δημοτικές 
επιχειρήσεις” θα έπρεπε να ζητηθεί μόνο από επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ (και μάλιστα 
στην ειδική κατηγορία πρασίνου) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ΠΔ 20/80  που αναφέρει ''Η 
εμπειρία του μη πτυχιούχου εργολάβου κρίνεται , παρά των ανωτέρω οργάνων, βάσει εκτελεσθέντων 
κατά της κατηγορίας έργων του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ.'' 
Επιπλέον  ισχυρίζεται ότι στο άρθρο 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της διακήρυξης θα 
έπρεπε να αναφέρεται: 
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Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν: 
1. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 

Δικαίου της ημεδαπής, ειδικότητας (Γεωπόνων, Δασολόγων, Δασοπόνων και Τεχνολόγων Γεωπονίας), 
κάτοχοι εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ 

2. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που 
αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν εμπειρία σε εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα και 
αρδευτικών δικτύων, όμοιες με αυτές που αναπτύσσονται στο τεύχος της αριθμ. 3/2015 μελέτης  

 
Η υπηρεσία μας αφού διερεύνησε όλα τα παραπάνω επισημαίνει ότι: 

Α) Η με αριθμ. πρωτ. 17861/04-05-2015 διακήρυξη αφορά σε πρόχειρο διαγωνισμό της εργασίας “Τοποθέ-
τηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας'' προ-
ϋπολογισμού 48780,00 ευρώ. Οι διατάξεις που διέπουν το διαγωνισμό της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυτές του 
ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ 11Α/1980), ''Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών ΟΤΑ''  και του ΠΔ 60/2007(ΦΕΚ 64Α /2007) 
''Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικα-
σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005''.   

 
Επειδή ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά σε εκτέλεση εργασίας (παροχή υπηρεσίας) και όχι σε έργο όπου υπάρχουν 
περιορισμοί στο δικαίωμα συμμετοχής,  και καλούνται κάθε φορά ανάλογα με το είδος των εργασιών του έργου και τον 
προϋπολογισμό  αυτών, εργολήπτες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι των  αντίστοιχων κατηγοριών και τάξεως 
εργοληπτικών πτυχίων (στο άρθρο 16 του Ν. 3669/2008 ορίζεται ότι «Στις δημοπρασίες κατασκευής των έργων κα-
λούνται οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ…επιχειρήσεις κατά κατηγορίες…… σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων 
παραγράφων….. Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών … στις δημοπρασίες καλούνται επιχειρή-
σεις που είναι εγεγγραμμένες για όλες τις κατηγορίες του έργου….»,  για το λόγο αυτό με την αριθμ. 17861/4-5-2015 
διακήρυξη ορθά στο άρθρο 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  αυτής, αναγράφηκε ότι: «Στον 
διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν εμπειρία σε εργασίες 
τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικών δικτύων, όμοιες µε αυτές που αναπτύσσονται στο τεύχος της αριθμ. 3/2015 
μελέτης.» 
Με τον τρόπο αυτό και σε συνδυασμό με το αριθμ. στ) δικαιολογητικό του άρθρου 9 της  αριθμ. 17861/4-5-2015 δια-
κήρυξης που αναφέρει ότι:  
ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
«Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απο-
κλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 
………………………………………………………………………………………………………….. 
στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελματικού), µε το οποίο βεβαιώνεται ότι το 
ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται µε το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ή πτυχίο ΜΕΕΠ του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  για εξει-
δικευμένες εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή πτυχίο Εργοληπτών Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων 
(Ε.Δ.Δ.Ε.) του πρώην υπουργείου Γεωργίας. Τα πτυχία υποβάλλονται  σε πρωτότυπη μορφή και σε ευκρινή φωτοα-
ντίγραφα. Τα πρωτότυπα επιστρέφονται μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 
διασφαλίστηκε η συμμετοχή στο διαγωνισμό της συγκεκριμένης εργασίας και όχι έργου,  όλων όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις, ήτοι εργοληπτών με πτυχίο ΜΕΕΠ πρασίνου ή ΕΔΕ πρασίνου, εμπειροτεχνών αλλά και αυτών που 
μπορούν αποδεδειγμένα να εκτελέσουν παρόμοιες εργασίες προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου φορέα (Επιμε-
λητήριο), που βεβαιώνει το ειδικό επάγγελμά τους.  
  

Β) Το άρθρο 17 παρ. 1,  του ΠΔ 28/80  ορθά όπως αναφέρει   ο ενιστάμενος στην ένστασή του  κάνει δε-
κτούς στις δημοπρασίες δημοτικών και κοινοτικών έργων , τόσο εργολάβους κατόχους πτυχίου όσο και εμπειρο-
τέχνες. Για τους εμπειροτέχνες σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται:  «Η συμμετοχή εις τας κατά 
τα ανωτέρω δημοπρασίας μη πτυχιούχων εργολάβων επιτρέπεται επί τη προσκομίσει πιστοποιητικού, εκδιδόμενου 
υπό του Δ/ντού Εσωτερικών της Νομαρχίας, μετά προηγούμενην σύμφωνον γνώμη του αρμοδίου συμβουλίου Δη-
μοσίων έργων, ισχύοντος δια μία τριετίαν. Η εμπειρία του μη πτυχιούχου εργολάβου κρίνεται , παρά των 
ανωτέρω οργάνων, βάσει εκτελεσθέντων κατά της κατηγορίας έργων»  
Επ’ αυτών  η υπηρεσίαμας έχει να επισημάνει ότι : 

 Οι  διατάξεις των παραπάνω παραγράφων  του άρθρου 17 του ΠΔ 28/80 αφορούν σε δημοπρασίες 
δημοτικών και κοινοτικών έργων και όχι εργασιών. 

 Ακόμη και αν δεχθούμε ότι  κατ΄ αντιστοιχία, οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και στην περίπτωση 
δημοπράτησης εργασιών,  δεν προκύπτει υποχρέωση απόδειξης εμπειρίας για κανέναν εργολάβο ακόμη και 
τον εμπειροτέχνη ο οποίος υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ΠΔ 28/80,  για τη 
συμμετοχή του να προσκομίσει «πιστοποιητικό, εκδιδόμενο υπό του Δ/ντού Εσωτερικών της Νομαρχίας, 
μετά προηγούμενην  σύμφωνον γνώμη του αρμοδίου συμβουλίου Δημοσίων έργων, ισχύοντος δια μία 
τριετίαν. Η εμπειρία του μη πτυχιούχου εργολάβου κρίνεται , παρά των ανωτέρω οργάνων,  
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(νοείται το συμβούλιο Δημοσίων έργων και ο Δ/ντής Εσωτερικών της Νομαρχίας που εκδίδει το 
πιστοποιητικό) βάσει εκτελεσθέντων κατά της κατηγορίας έργων» 

 Η με αριθμ. πρωτ. 17861/4-5-2015 διακήρυξη δημοπράτησης της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και 
αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας» προέβλεπε στο 
αριθμ. ζ) δικαιολογητικό συμμετοχής του άρθρου 9 την προσκόμιση από όλους ανεξαιρέτως τους 
συμμετέχοντες του:  ζ) “Αποδεικτικά ότι οι συμμετέχοντες παρείχαν παρόμοιες υπηρεσίες κατά την 
τελευταία πενταετία συνολικού ύψους τουλάχιστον του ύψους της  παρούσας  μελέτης. Η 
ανωτέρω ................................................ νοείται μόνο αυτή που αποκτήθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους , 
δημοτικές επιχειρήσεις”   Τα αποδεικτικά εμπειρίας ζητήθηκαν  αυστηρά ίσως, παρότι δεν προκύπτει ως 
άμεση υποχρέωση σύμφωνα με τις  διατάξεις του ΠΔ 28/ 80,  από όλους τους συμμετέχοντες, και 
αποσκοπούν  στη  διασφάλιση της έντεχνης και καλής εκτέλεσης της εργασίας προς όφελος του δημόσιου 
συμφέροντος και όχι στον αποκλεισμό,  όπως στην ένστασή του ισχυρίζεται ο ενιστάμενος, των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων  με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του υγιούς ανταγωνισμού. 

 
Με βάση όλα τα παραπάνω η Δ/νση μας εισηγείται: 

 
1) Να γίνει μερικώς δεκτή η με αριθμ. πρωτ. 18587/07-05-2015  ένσταση του ενιστάμενου Τσιφτσόγλου   

Σταύρου, ως προς την απαλλαγή  των Φυσικών και Νομικών Προσώπων που  που είναι κάτοχοι 
εργοληπτικών πτυχίων πρασίνου ΜΕΕΠ  ή ΕΔΕ  από την υποχρέωση προσκόμισης του δικαιολογητικού ζ) 
(“Αποδεικτικά ότι οι συμμετέχοντες παρείχαν παρόμοιες υπηρεσίες κατά την τελευταία πενταετία 
συνολικού ύψους τουλάχιστον του ύψους της  παρούσας  μελέτης. Η ανωτέρω 
................................................ νοείται μόνο αυτή που αποκτήθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους , δημοτικές 
επιχειρήσεις” ), του άρθρου 9 της αριθμ. 17861/4-5-2015  διακήρυξης. 

2) Να εκλείψει  από το άρθρο 9 της αριθμ. 17861/4-5-2015 διακήρυξης παντελώς το αριθμ. ζ) δικαιολογητικό 
συμμετοχής (ζ) “Αποδεικτικά ότι οι συμμετέχοντες παρείχαν παρόμοιες υπηρεσίες κατά την 
τελευταία πενταετία συνολικού ύψους τουλάχιστον του ύψους της  παρούσας  μελέτης. Η 
ανωτέρω ................................................ νοείται μόνο αυτή που αποκτήθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους , 
δημοτικές επιχειρήσεις” ), διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 δεν αποτελεί  υποχρέωση των 
συμμετεχόντων (κατόχων πτυχίου και μη), η απόδειξη της εμπειρίας και επιπλέον  δεν συνεκτιμάτε στην 
ανάδειξη του τελικού αναδόχου όταν κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή και 
όχι η συμφερότερη. 

3) Να ακυρωθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 17861/4-5-2015 διακήρυξης 
και να επαναπροκηρυχθεί σε νέα ημερομηνία με  νέους  όρους δημοπράτησης που θα εγκριθούν από την 
Οικονομική Επιτροπή.» 

  
      Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και α-

νταλλαγή απόψεων, και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, την 
με αρίθμ.18787/07-05-2015 ένσταση καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 
 

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

 Αποδέχεται μερικώς την με αριθμ. πρωτ. 18587/07-05-2015  ένσταση του ενιστάμενου 
Τσιφτσόγλου   Σταύρου, ως προς την απαλλαγή  των Φυσικών και Νομικών Προσώπων 
που  που είναι κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων πρασίνου ΜΕΕΠ  ή ΕΔΕ  από την 
υποχρέωση προσκόμισης του δικαιολογητικού ζ) (“Αποδεικτικά ότι οι συμμετέχοντες 
παρείχαν παρόμοιες υπηρεσίες κατά την τελευταία πενταετία συνολικού ύψους 
τουλάχιστον του ύψους της  παρούσας  μελέτης. Η ανωτέρω 
................................................ νοείται μόνο αυτή που αποκτήθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες, 
δήμους , δημοτικές επιχειρήσεις” ), του άρθρου 9 της αριθμ. 17861/4-5-2015  διακήρυξης. 
 

 Την παράλειψη  από το άρθρο 9 της αριθμ. 17861/4-5-2015 διακήρυξης παντελώς το 
αριθμ. ζ) δικαιολογητικό συμμετοχής (ζ) “Αποδεικτικά ότι οι συμμετέχοντες παρείχαν 
παρόμοιες υπηρεσίες κατά την τελευταία πενταετία συνολικού ύψους τουλάχιστον 
του ύψους της  παρούσας  μελέτης. Η ανωτέρω ................................................ νοείται 
μόνο αυτή που αποκτήθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους , δημοτικές επιχειρήσεις” ), 
διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 δεν αποτελεί  υποχρέωση των 
συμμετεχόντων (κατόχων πτυχίου και μη), η απόδειξη της εμπειρίας και επιπλέον  δεν 
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συνεκτιμάτε στην ανάδειξη του τελικού αναδόχου όταν κριτήριο κατακύρωσης του 
διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή και όχι η συμφερότερη. 
 

 Ακυρώνει  την  128/2015 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανωτέρω εργασία 

 
 

  Την επαναπροκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία και με  νέους  
όρους δημοπράτησης που θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή. 

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας 

 
 
 

ΑΔΑ: 7ΙΣΑΩ9Μ-Σ4Σ


		2015-05-13T11:47:21+0300
	Athens




