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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

189/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Εκδίκαση ένστασης κατά του 
πρακτικού Νο 1/25-05-2015 του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισ-
µού για την «Προµήθεια σπόρων, 
φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανι-
κού υλικού (τύρφη), κηπευτικού 
χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, 
λιπασµάτων κ.τ.λ.» έτους 2015   
 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 2α  Ιουνίου  2015, ηµέρα   Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της, Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από 
την 22366/29-05-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, 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 9 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

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

          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. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 22361/29-05-2015 έγγραφο  της ∆/νση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Εκδίκαση ένστασης κατά 
του πρακτικού Νο 1/25-05-2015 του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού µειοδοτικού  
διαγωνισµού για την «Προµήθεια σπόρων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), 
κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» έτους 2015. και καλεί τα 
µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

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

        «ΣΧΕΤ  : Σας υποβάλλουµε το Πρακτικό Νο1 και τον φάκελο  του πρόχειρου 

(συνοπτικού)  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού » έτους 2015 για την  «Προµήθεια 

σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), κηπευτικού 

χώµατος (µίλι), έτους 2015»  µε τις  υποβληθείσα  ένσταση (αριθµ. πρωτ. 22073/27-

05-2015)  του  συµµετέχοντα    Κούβελα   Μαρίνου (ΑΦΜ 102821640) κατά του 

ανωτέρω πρακτικού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά» 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
 

Πρόχειρος (συνοπτικός) ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την 

«Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), 

κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» έτους2015  
 

       Στη ∆ράµα, σήµερα την 25η Μαΐου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ηµαρχείου ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, η οποία 

συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για 

να διενεργήσει τον πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό  µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, 

δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι), 

φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» έτους 2015, όπως ορίζεται στην µε αριθµό 

19763/13-5-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
  

1) Μιλτιάδης Μελιάδης   

2) Ευστράτιος Λαλές   

3) Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
 

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών περιήλθε στην Υπηρεσία µας η ακόλουθη προσφορά: 
 

Αρ.  

Φακέλου 
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Κούβελας Μαρίνος του Κωνσταντίνου      
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Την ηµέρα του διαγωνισµού η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων 

προσφορών. Κατατέθηκαν πέντε (5) προσφορές από τους ακόλουθους 

διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 
 

Αρ. Φακέλου Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

2 Κονναρής Κυριάκος του Κώστα 

3 Πολυτάρχης Βασίλειος και Σια ΕΕ 

4 Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. Χατζηγεωργάκης ΟΕ 

5 Τσαµπάζης Κωνσταντίνος του Αθανασίου 

6 Τρίµης Κωνσταντίνος του Νικολάου 
 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος 

δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία 

της αποσφράγισης. 

     Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά 

στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο 

βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία 

µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 
    

 Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον 

έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών.  
 

    Κατά τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι για τους προµηθευτές: 

   Κονναρής Κυριάκος του Κώστα,   

   Τσαµπάζης Κωνσταντίνος του Αθανασίου και 

 Τρίµης Κωνσταντίνος του Νικολάου  
      

 και την εταιρεία:   

 Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. Χατζηγεωργάκης ΟΕ, 
    

 όλα τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη και  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

διακήρυξη . 
 

       Όσον αφορά την προσφορά του . Κούβελα Μαρίνου του Κωνσταντίνου η 

επιτροπή διαπίστωσε ότι:  
 

� ∆εν συµπεριλαµβάνει πιστοποιητικό από οργανισµό κοινωνικής 

ασφάλισης από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για το 

απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό. Επίσης, δεν προκύπτει από 

κανένα δικαιολογητικό του φακέλου προσφοράς ότι δεν απασχολεί 

προσωπικό. 
  

Όσον αφορά την προσφορά του Πολυτάρχη  Βασίλειου  και Σια ΕΕ η επιτροπή 

διαπίστωσε ότι:  
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� ∆εν συµπεριλαµβάνει απόσπασµα ποινικού µητρώου. 

� ∆εν συµπεριλαµβάνει πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής και διοικητικής 

αρχής. 

� ∆εν συµπεριλαµβάνει πιστοποιητικό από οργανισµό κοινωνικής 

ασφάλισης από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τον ίδιο ως 

εργοδότη 

� ∆εν συµπεριλαµβάνει τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα. 
          

 Μετά από τα παραπάνω, η  Επιτροπή: 
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

α.     τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των διαγωνιζοµένων οι 

οποίοι  αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:  
 

Αρ.  

Φακέλου 
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

2 Κονναρής Κυριάκος του Κώστα 

4 Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. Χατζηγεωργάκης ΟΕ 

5 Τσαµπάζης Κωνσταντίνος του Αθανασίου 

6 Τρίµης Κωνσταντίνος του Νικολάου 
 

 β.  την απόρριψη της προσφοράς των ακόλουθων διαγωνιζοµένων δεδοµένου ότι 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης για τους 

λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω: 
 

Αρ.  

Φακέλου 
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Κούβελας Μαρίνος του Κωνσταντίνου      

3 Πολυτάρχης Βασίλειος και Σια ΕΕ 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 

συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

Η επιτροπή 

   

  Μιλτιάδης Μελιάδης                  Ευστράτιος 

Λαλές   

         Ερωτόκριτος 

Χαιριστανίδης  
 

Εισήγηση 
 

επί της υποβληθείσης  την 27-05-2015  ένστασης  κατά του Πρακτικού Νο1 για 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνισµού «Προµήθεια 
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σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού 
χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» έτους 2015 

 
                  Στη ∆ράµα σήµερα 29 Μαΐου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι 

παρακάτω υπογράφοντες: 
   1) Μιλτιάδης Μελιάδης  
   2) Ευστράτιος Λαλές  και  

 3) Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης ,    
             δηµοτικοί υπάλληλοι  που αποτελούµε την επιτροπή  διαγωνισµού και  αξιολόγησης  

«Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού 
χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ»  έτους 2015, η οποία συγκροτήθηκε 
µε την 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, παραλάβαµε την µε αριθµ. 
πρωτ. 22073/27-05-2015 εµπρόθεσµη ένσταση του συµµετέχοντα προµηθευτή 
ΚΟΥΒΕΛΑ ΜΑΡΙΝΟΥ  που υποβλήθηκε στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού 
(έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής). 

 

           Στη συνέχεια προχωρήσαµε  στην εξέταση της παραπάνω ένστασης  για την 
οποία παρατηρούµε τα εξής :  

   Η ∆ιακήρυξη σαφώς αναφέρει στο άρθρο 1  παράγραφος 4.1.4 ότι πρέπει να 
κατατεθούν  επί ποινή αποκλεισµού πιστοποιητικά  όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό)  κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής  του 
διαγωνισµού. 
  Συνεπώς, έπρεπε να κατατεθεί στον φάκελο διαγωνισµού  πιστοποιητικό ασφάλισης 
του εργοδότη (όπως ορθώς κατετέθη) αλλά και πιστοποιητικό κοινωνικής ασφάλισης 
του απασχολούµενου προσωπικού  (που δεν κατετέθη). 
  Από το φάκελο προσφοράς δεν προέκυπτε  µε σαφήνεια  η απασχόληση ή µη 
προσωπικού από τον εν λόγω συµµετέχοντα. 
  
Η παράλειψη αυτή έπρεπε να υποστηριχθεί  µε την κατάθεση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας από το ΙΚΑ, κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης που να αναφέρει ότι 
δεν απασχολεί προσωπικό ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκρινε ο 
διαγωνιζόµενος πρόσφορο. 
 
 Συµπερασµατικά, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης  για τον 
αναλυτικά ανωτέρω εκτεθέντα λόγο. 

  
                  Η Επιτροπή διαγωνισµού 

  
 1. Μιλτιάδης Μελιάδης                         2. Ευστράτιος Λαλές                  3. Ερωτόκριτος  
Χαιριστανίδης       
 

      Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

1) Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
2) Έλαβε γνώση του εγγράψου της υπηρεσίας 
3) Την εισήγηση της υπηρεσίας και το πρακτικό Ν. 1 
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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 1/25-05-2015 της Επιτροπής του διαγωνισµού 
το οποίο αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

 

• Απορρίπτει  την  ένσταση µε αρ. πρωτ.22073/27-05-2015 του Κούβελα 
Μαρίνου του Κωνσταντίνου  

 

• Απορρίπτει την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των 
διαγωνιζοµένων οι οποίοι  αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:  

 

Αρ.  

Φακέλου 
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Κούβελας Μαρίνος του Κωνσταντίνου      

3 Πολυτάρχης Βασίλειος και Σια ΕΕ 
 

• Εγκρίνει την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των 
διαγωνιζοµένων οι οποίοι  αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:  

 

Αρ.  

Φακέλου 
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

2 Κονναρής Κυριάκος του Κώστα 

4 Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. Χατζηγεωργάκης ΟΕ 

5 Τσαµπάζης Κωνσταντίνος του Αθανασίου 

6 Τρίµης Κωνσταντίνος του Νικολάου 

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