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       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 16ης Νοεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από 
την 49956/10-11-2015 γραπτή πρόσκληση του, 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 6 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Σολάκης Αγγελος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδη Παύλο 
3.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 

          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. Μουρβετί-
δης Μιχαήλ. 
 

          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ρά-
µας, 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.   
 

 

Εκδίκαση επί των ενστάσεων που υ-
ποβλήθηκαν κατά του πρακτικού Νο 1 
του διαγωνισµού για την εργασία : 
«Μεταφορά των Αστικών Στερεών Α-
ποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας 
από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορ-
ριµµάτων (Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας 
στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορ-
ριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής 
Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται 
στην θέση «Ερείπια Νεράϊδας» αγρο-
κτήµατος Παλαιοκαστρου της κτηµατι-
κής περιοχής ∆ήµου Ηράκλειας» Προ-
ϋπολογισµού : 236.200,00€ (συµπερι-

λαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.  
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          Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής, τo υπ΄ αριθµ. 50430/11-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ΚΑΘΑ-
ΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, περί εκδίκασης  επί των ενστάσεων που υποβλήθη-
καν κατά του πρακτικού Νο 1 του διαγωνισµού για την εργασία : «Μεταφορά των Αστι-
κών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµ-
µάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση 
«Ερείπια Νεράϊδας» αγροκτήµατος Παλαιοκάστρου της κτηµατικής περιοχής ∆ήµου 
Ηράκλειας» Προϋπολογισµού : 236.200,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.  
και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 
  

          Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος  αναφέρει ότι, µε το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσί-
ας, διαβιβάστηκαν οι ενστάσεις των συµµετασχόντων 1) ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2) ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΙ 3) ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΕΙΑ και η από αρ. πρωτ. 50239/10-11-2015 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει 
όπως παρακάτω: 
 

«ΣΧΕΤ. : 1)  Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 49107/05-11-2015 πρακτικό Νο Ι της Eπιτροπής  ∆ιαγω- 

                     νισµού. 
2) Η µε αριθµό πρωτοκόλλου  50239/10-11-2015 εισήγηση  της Eπιτροπής  ∆ιαγωνι 
      σµού. 

 

       Σας υποβάλλουµε τον φάκελο του του διαγωνισµού µε τις ενστάσεις των συµµετασχό-
ντων 1) ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2) ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΙ 3) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την εισήγηση της Επιτροπής επί των ενστάσεων που υποβλήθη-
καν κατά του παραπάνω πρακτικού  του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνι-
σµού µε καταληκτική ηµεροµηνία  την 29-10-2015 και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά .»    
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 4-11-2015, οι �αρακάτω υ�ογράφοντες: 
 
1) Κουρουτζίδης Παναγιώτης 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Μόσχου Αθανάσιος 
 

δηµοτικοί υ�άλληλοι, µέλη της ε�ιτρο�ής διαγωνισµoύ και αξιολόγησης �ροσφορών 
για την ανάθεση εργασιών �ου συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 148/2015 Α�όφαση της Οι-
κονοµικής Ε�ιτρο�ής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: ΩΜΘΗΩ9Μ-ΨΒ2) �ροχωρήσαµε στη 
διενέργεια του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της υ�ηρεσίας  «Μεταφορά των Α-
στικών Στερεών Α�οβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας α�ό τον Σταθµό Μεταφόρτω-
σης Α�ορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Α-
�ορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών �ου βρίσκεται 
στην θέση “Ερεί�ια Νεράιδας” αγροκτήµατος Παλαιοκάστρου της κτηµατικής �εριοχής 
∆ήµου Ηράκλειας», συνολικού �ροϋ�ολογισµού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων δια-
κοσίων ευρώ  (236.200,00 €) συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα 
όσα ορίζονται στην υ�’αριθµ. 45083/13-10-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Ο διαγωνισµός της �ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµο 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΧΞΟΩ9Μ-2ΦΤ



 
σίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρο-
νικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 17520. Η καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβο-
λής των �ροσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 29-10-2015 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 17520 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�οβο-

λής �ροσφοράς 

1 ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 29/10/2015 14:37:26 

2 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Α-
ΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ 

29/10/2015 14:57:34 

3 ΠΑΥΛΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ 29/10/2015 10:51:24 

4 ΧΡ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

29/10/2015 16:11:56 

 
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 δύο εκ των 
µελών 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�οσφραγισθούν οι �ροσφορές. Αµέσως µετά την �αρα-
�άνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των δια�ιστευτηρίων α�ό κάθε Μέλος της 
Ε�ιτρο�ής), οι �ροσφορές α�οσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα α�οσφραγίσθηκαν 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 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  �ροσφοράς 

συστήµατος 

1 ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 21694 

2 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

21819 

3 ΠΑΥΛΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ 21470 

4 ΧΡ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

21903 
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Ε�ίσης, αναφορικά µε το �εριεχόµενο των �ροσφορών η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει 
ότι αυτές �εριελάµβαναν τους σχετικούς �ίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και 
διάφορα ε�ισυνα�τόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των ο�οίων εξήχθησαν 
α�ό το σύστηµα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

 
Α. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α �ροσφο-
ράς συστήµατος 21694 �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 48157/2-
11-2015, η ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολο-
γητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό την ίδια. 

 
Β. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α �ροσφο-
ράς συστήµατος 21819 �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ 
ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

48719/3-11-2015, η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 

 
Γ. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α �ροσφο-
ράς συστήµατος 21470 �ου υ�οβλήθηκε α�ό τον ΠΑΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 
47946/30-10-2015, ο ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ �ροσκόµισε ε-
µ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον 
ίδιο. 

 
∆. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 18357 
�ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙ-

Α:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

47933/30-10-2015, η ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδο-
θεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 

Κατά τον έλεγχο της �ληρότητας των δικαιολογητικών η ε�ιτρο�ή  δια�ίστωσε 
ότι οι �ροσφορές των ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. είναι 
�λήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 

Όσον αφορά την �ροσφορά του ΠΑΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 
αυτή α�ορρί�τεται για τους �αρακάτω λόγους: 

ΑΔΑ: ΒΧΞΟΩ9Μ-2ΦΤ



� ∆εν υ�έβαλλε ηλεκτρονικά ούτε �ροσκόµισε εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής 
στο διαγωνισµό. 

� ∆εν υ�έβαλλε ηλεκτρονικά ούτε �ροσκόµισε την τεχνική έκθεση �ου 
�ροβλέ�εται στην �αράγραφο Α1 του άρθρου 6 της διακήρυξης (αριθµός 
δικαιολογητικού 9) 

� Υ�έβαλλε ηλεκρονικά και �ροσκόµισε άδεια συλλογής και µεταφοράς µη 
ε�ικίνδυνων στερών α�οβλήτων µόνο όσον αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

� ∆εν υ�έβαλλε ηλεκτρονικά ούτε �ροσκόµισε α) άδεια κυκλοφορίας, β) Κ.Τ.Ε.Ο. 
, γ)  ασφάλιστρα, δ)τέλη κυκλοφορίας ,ε) Π.Ε.Ι. οδηγών εν ισχύ. 

� ∆εν υ�έβαλλε ηλεκτρονικά ούτε �ροσκόµισε υ�εύθυνη δήλωση ότι η µεταφορά 
των α�ορριµµάτων θα γίνεται αυστηρώς µε τα οχήµατα τα ο�οία καταθέτει ο 
ενδιαφερόµενος για τον διαγωνισµό και ότι τα οχήµατα  �ου θα 
χρησιµο�οιήσει κατά τη διάρκεια τη σύµβασης δεν είναι δεσµευµένα µε άλλες 
συµβάσεις. 

Όσον αφορά την �ροσφορά της ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αυτή α�ορρί�τεται για τον �αρακάτω λόγο: 

� Τα �ολυασφαλιστήρια συµβόλαια κλάδου αυτοκινήτου τα ο�οία υ�έβαλλε και 
αφορούν τα οχήµατα µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΥ6461, ΝΙΥ6462 και ΝΙΥ6463 
έχουν διάρκεια ασφάλισης έως 30/9/2015 και κατά συνέ�εια δεν βρίσκονται 
εν ισχύ. 

 
Η α�οσφράγιση του 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 ενστάσεων. 
             Οι ενστάσεις κατατίθενται µέχρι την ε�όµενη της ανακοίνωσης του α�οτελέσµα-
τος (άρθρο 20 �αρ.1 Π∆ 28/80) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 της διακή-
ρυξης. 

 Μετά α�ό τα �αρα�άνω, η Ε�ιτρο�ή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

α. την συµµετοχή στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού των �αρακάτω διαγωνιζοµέ-
νων: 
 

α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

1 ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 21694 

2 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

21819 

 
β. την α�όρριψη των �ροσφορών των �αρακάτω διαγωνιζοµένων  για τους λόγους �ου 
αναφέρθηκαν ανωτέρω: 
 

α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

3 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 21470 

ΑΔΑ: ΒΧΞΟΩ9Μ-2ΦΤ



α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

4 ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

21903 

 
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 
 

 Κουρουτζίδης Παναγιώτης          Λαλές Ευστράτιος         Μόσχου Αθανάσιος 

                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του υπ’αριθµ. 49107/5-11-2015 πρακτικού Νο 1 

του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της υπηρεσίας  «Μεταφορά των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων 

(Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” 

αγροκτήµατος Παλαιοκάστρου της κτηµατικής περιοχής ∆ήµου Ηράκλειας» 
 

      Την Τετάρτη, 4 Νοεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιο-

λογητικών του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύ-

ρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της υπηρεσίας  «Μεταφορά των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας από τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων 

(Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 

Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγρο-

κτήµατος Παλαιοκάστρου της κτηµατικής περιοχής ∆ήµου Ηράκλειας» και συντάχθηκε το αντί-

στοιχο πρακτικό. 

      Η ε�ιτρο�ή, σύµφωνα µε το υ�’αριθµ. 49107/5-11-2015 �ρακτικό της, εισηγήθηκε: 
 

α. την συµµετοχή στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού των �αρακάτω διαγωνιζοµέ-
νων: 
 

α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

1 ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 21694 

2 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
21819 

 

β. την α�όρριψη των �ροσφορών των �αρακάτω διαγωνιζοµένων  για τους λόγους �ου 
αναφέρθηκαν ανωτέρω: 
 

α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

3 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 21470 

ΑΔΑ: ΒΧΞΟΩ9Μ-2ΦΤ



α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

4 
ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
21903 

 

Το �ρακτικό κοινο�οιήθηκε στους διαγωνιζόµενους στις 5/11/2015 και ώρα 
15:04:29 µέσω του συστήµατος. Μέχρι την ε�όµενη της ανακοίνωσης του α�οτελέσµατος 
(άρθρο 20 �αρ.1 Π∆ 28/80) και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 της διακή-
ρυξης κατατέθηκαν ενστάσεις α�ό τις ακόλουθες εταιρείες: 

 

� ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (6/11/2015 
και ώρα 11:54:55) 

� ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (6/11/2015 και ώρα 15:50:48)  
� ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (6/11/2015 και ώρα 23:48:56) 
 

Με την ένσταση της η εταιρεία ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α-
ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναφέρει τα εξής: 
 

 
Ε�ί των ανωτέρω ισχυρισµών της εταιρείας ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε-

ΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η Ε�ιτρο�ή ∆ιαγωνισµού έχει να αναφέρει τα εξής: 
Στην �αράγραφο Α1 του άρθρου 6 της διακήρυξης ορίζεται ότι «Οι �ροσφέροντες υ�οβά-
λουν ηλεκτρονικά µαζί µε την �ροσφορά τους, εγκαίρως και �ροσηκόντως, ε�ί �οινή α�οκλεισµού, 
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 λε�τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε-
θνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», ό�ως αναλυτικά �ερι-
γράφονται κατωτέρω:…….. 12.   Τα �αρακάτω α) άδεια κυκλοφορίας, β) Κ.Τ.Ε.Ο. , γ)  ασφάλι-
στρα, δ)τέλη κυκλοφορίας ,ε) Π.Ε.Ι οδηγών εν ισχύ.». Είναι �ροφανές α�ό το �ροηγούµενο 
εδάφιο ότι η διακήρυξη �ροβλέ�ει την �ροσκόµιση ασφαλιστηρίων συµβολαίων τα ο-

ΑΔΑ: ΒΧΞΟΩ9Μ-2ΦΤ



�οία βρίσκονται σε ισχύ. Άλλωστε, δεν θα υ�ήρχε καµία σκο�ιµότητα στο να ζητηθούν 
ασφαλιστήρια συµβόλαια �ου να µην βρίσκονται σε ισχύ. Τα �ολυασφαλιστήρια συµ-
βόλαια κλάδου αυτοκινήτου τα ο�οία υ�έβαλλε ηλεκτρονικά και �ροσκόµισε ο διαγω-
νιζόµενος και αφορούν τα οχήµατα µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΥ6461, ΝΙΥ6462 και ΝΙ-
Υ6463 έχουν διάρκεια ασφάλισης έως 30/9/2015 και κατά συνέ�εια δεν βρίσκονται εν 
ισχύ. 

 

Με την ένσταση της η εταιρεία ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  αναφέρει 
τα εξής: 
  
«Με την παρούσα ενιστάµεθα εµπρόθεσµα και νοµότυπα κατά του µε αρ. πρωτ. 49107/05-11-2015 

Πρακτικού 1 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου ∆ράµας, για την ανάδειξη αναδόχου για 

τη σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(Σ.Μ.Α.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕ-

ΣΗ «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ» ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕ-

ΡΙΟΧΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΑΡΑΚΛΕΙΑΣ », (Α/Α συστ.: 17520, αρ. πρωτ. ∆ιακ. 45083/13-10-2015) προ-

ϋπολογισµού 236.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ποσού για ΦΠΑ, ήτοι ποσού 192.032,52€ 

χωρίς το ποσό για ΦΠΑ, του οποίου την ανάρτηση πληροφορηθήκαµε και λάβαµε γνώση του περι-

εχοµένου του την 05-11-2015 µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, για τους ακόλουθους βάσιµους, νόµιµους, τυπι-

κούς και ουσιαστικούς λόγους:  Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.Ο ∆ήµος ∆ράµας µε την υπ’ αριθµόν 

πρωτοκόλλου 45083/13-10-2015 διακήρυξή του, προκήρυξε ανοιχτό δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγω-

νισµό µε τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙ-

∆ΑΣ» ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΑ-

ΡΑΚΛΕΙΑΣ» µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά για την ανάθεση της συγκε-

κριµένης υπηρεσίας, προϋπολογισµού 236.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ποσού για ΦΠΑ, 

ήτοι ποσού 192.032,52€ χωρίς το ποσό για ΦΠΑ. Αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας είναι η 

µεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας από το Σ.Μ.Α. του ∆ή-

µου ∆ράµας στο Χ.Υ.Τ.Α. της Π.Ε. Σερρών που βρίσκεται στη θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτή-

µατος Παλαιοκάστρου της κτηµατικής περιοχής ∆ήµου Ηράκλειας. Στον εν λόγω διαγωνισµό συµ-

µετείχε και η Εταιρία µας, της οποίας το αντικείµενο εργασιών είναι απολύτως συναφές µε το α-

ντικείµενο του ως άνω διαγωνισµού. Στον παρόντα διαγωνισµό µετείχαν επίσης και οι εταιρίες µε 

την επωνυµία: α) «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» β) «ΠΑΥΛΑΚΗΣ,, ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ», γ) «ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» Ο διαγωνισµός 

διεξήχθη ηλεκτρονικά, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

είχε λάβει α/α ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 17520, µε καταληκτική ηµερο-

µηνία την 29-10-2015 και ώρα 17:00. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των φακέλων 

της προσφοράς, η Επιτροπή του διαγωνισµού, εξέδωσε το ως άνω µε αρ. πρωτ. 49107/05-11-2015 

Πρακτικό Ι δυνάµει του οποίου ορθώς απορρίπτει τις προσφορές των συνδιαγωνιζόµενων εται-

ριών, µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ,, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ» καθώς και της εταιρίας µε 

την επωνυµία «ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και κάνει δεκτή την προσφορά 

της εταιρίας µας καθώς και της εταιρίας µε την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥ-

ΚΛΟΣ ΑΒΕΕ». Το ανωτέρω Πρακτικό ωστόσο είναι νοµικά πληµµελές και πρέπει να ανακληθεί, 

ως εκδοθέν άνευ νοµίµου αιτιολογίας και κατά παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόµου, κατά το 

µέρος που κρίνει παραδεκτή την προσφορά της εταιρίας µε την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑ-

ΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» ενώ συντρέχει σοβαρός λόγος αποκλεισµού της από τον εν λόγω 

διαγωνισµό, ως ακολούθως: ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : Α. Ακυρότητα του εκδοθέντος πρακτικού λό-

γω µη νοµότυπης και προσήκουσας υποβολής προσφοράς από την ως άνω εταιρία. Στον ως άνω  
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διαγωνισµό, συµµετείχε η εταιρία µε την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΑΒΕΕ», για την οποία υποβλήθηκε φάκελος δικαιολογητικών, επί του οποίου αναγράφονταν τα 

στοιχεία της ως άνω εταιρίας. Ωστόσο, από την εξέταση του ως άνω Πρακτικού Ι του διαγωνι-

σµού, διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, εισηγείται την πρόκριση της ε-

ταιρίας µε την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ», παρά το γεγονός 

ότι, κατά την εξέταση του φακέλου της συµµετοχής της ως άνω εταιρίας, προέκυψαν πλείστες όσες 

πληµµέλειες και ελλείψεις, γεγονός που οδηγεί αδιαµφισβήτητα, στον αποκλεισµό της ως άνω ε-

ταιρίας από το διαγωνισµό. Σύµφωνα µε την ως άνω διακήρυξη, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 

προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού (αρ.6, παρ. Α1, περ. 4) «…πιστοποιητικό του οικείου Επι-

µελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελµατικού), µε το οποίο να 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» καθώς και (αρ. 6 παρ. Α1 

περ.11) «..τις απαιτούµενες άδειες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλή-

των.» και, σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε το αρθ. 4, παρ. 4.1 της ανωτέρω διακήρυξης «…δεκτοί 

στον διαγωνισµό γίνονται Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νο-

µικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδαπής, που αποδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και 

έχουν εµπειρία στο φυσικό αντικείµενο του διαγωνισµού». Εποµένως, αντικείµενο της εν λόγω 

υπηρεσίας είναι η µεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας από 

το Σ.Μ.Α. του ∆ήµου ∆ράµας στο Χ.Υ.Τ.Α. της Π.Ε. Σερρών που βρίσκεται στη θέση «Ερείπια Νε-

ράιδας» αγροκτήµατος Παλαιοκάστρου της κτηµατικής περιοχής ∆ήµου Ηράκλειας. Συγκεκριµένα, 

ως Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) ορίζονται τα στερεά υλικά που ανακύπτουν από τις δραστη-

ριότητες των νοικοκυριών, των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, των εµπορικών εγκαταστάσεων 

κτλ. και από τα οποία ο ιδιοκτήτης τους θέλει να απαλλαγεί, ως εκ τούτου η έννοια του «αποβλή-

του». Τα συγκεκριµένα Α.Σ.Α. σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/03 εµπίπτουν στην κατηγορία 20 

του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) που αφορά τα ∆ηµοτικά Απόβλητα (οικιακά και 

παρόµοια απόβλητα από εµπορικές κλπ. δραστηριότητες), ήτοι τα απορρίµµατα που συλλέγονται 

εντός των «Πράσινων Κάδων». Ειδικότερα στην ως άνω κατηγορία 20 της ΚΥΑ 50910/2727/03 

εµπίπτουν εκτός των άλλων κατηγοριών και τα βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων  

ενδιαίτησης (20 01 08), τα βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα (20 02 01), τα ανάµεικτα ∆ηµοτικά από-

βλητα (20 03 01), απόβλητα από αγορές (20 03 02), υπολείµµατα από καθαρισµό δρόµων (20 03 

03) κλπ.  Η συνδιαγωνιζόµενη εταιρία µε την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥ-

ΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» προσκοµίζει την υπ’αριθµ. 3718/25-09-2014 Άδεια ∆ιαχείρισης (συλλογή και µε-

ταφορά) στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

καθώς και την υπ’αριθµ. 2154/14-07-2015 τροποποίηση αυτής, από τις οποίες προκύπτει σαφώς 

ότι η ως άνω εταιρία δεν είναι κατάλληλα αδειοδοτηµένη, δηλαδή δεν διαθέτει «τις απαιτούµε-
νες» κατά την ως άνω διακήρυξη άδειες, εφόσον η δραστηριότητά της στη Συλλογή και Μετα-

φορά Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων, περιορίζεται σε ορισµένους µόνο κωδικούς ΕΚΑ 

κατηγορίας 20, οι οποίοι δεν επαρκούν για την εκτέλεση του δηµοπρατούµενου έργου, σύµφω-

να µε όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/03 και στις απαιτήσεις της ως άνω διακήρυξης. Συ-

γκεκριµένα, η προσκοµιζόµενη από την ως άνω εταιρία άδεια ισχύει αποκλειστικά και µόνο για 

τα απόβλητα µε κωδικούς (20 01 21) χαρτιά και χαρτόνια, (20 01 21) σωλήνες φθορισµού και άλ-

λα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο, (20 01 23) απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλω-

ροφθοράνθρακες, (20 01 35) απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από 

τον αναφερόµενο στα σηµεία 20 01 21, 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά, (20 01 36) 

απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία 

20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35, (20 01 38) ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 

20 01 37, (20 01 39) πλαστικά, (20 01 40) µέταλλα και (20 03 07) ογκώδη απόβλητα, ενώ σε κα-

νένα σηµείο της δεν περιλαµβάνονται οι κωδικοί ΕΚΑ που αφορούν τα ως άνω αναφερόµενα 

βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα και κατά συνεπεία η εν λόγω άδεια δεν καλύπτει πλήρως το 

αντικείµενο της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας. Για τους ίδιους ως άνω λόγους και η Άδεια ∆ια-

χείρισης (συλλογή και µεταφορά) στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας  
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που προσκοµίζει η ως άνω εταιρία, δεν εµπίπτει και δεν καλύπτει πλήρως το αντικείµενο εργασίας 

της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω διακή-

ρυξη οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να έχουν συναφές µε τη δηµοπρατούµενη υπηρεσία ειδικό 

επάγγελµα. Το προσκοµιζόµενο όµως από τη συνδιαγωνιζόµενη εταιρία µε την επωνυµία «ΚΑΡΑ-

ΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ∆ράµας µε αριθµό πρωτ. 

4411/22-10-2015 και αριθµό Μητρώου 13754 ως αντικείµενο δραστηριότητάς της προβλέπει την 

«κατασκευή αναγοµωµένων επισώτρων µε πεπιεσµένο αέρα, από ελαστικό - περισυλλογή και ανα-

κύκλωση ανακυκλώσιµων υλικών ( από 13-08-2007)». Αποδεικτικό, που περίτρανα αποδεικνύει 

την έλλειψη συνάφειας της δραστηριότητας της ως άνω εταιρίας µε το αντικείµενο του εν λόγω δι-

αγωνισµού.  

Επίσης, προς απόδειξη της εµπειρίας της η ανωτέρω εταιρία προσκοµίζει Βεβαιώσεις Καλής Εκτέ-

λεσης από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου Ν.Π.Ι.∆., οι οποίες φορούν αντικείµενο δραστη-

ριότητας προδήλως διαφορετικό από αυτό της εν λόγω διακήρυξης. Συγκεκριµένα, οι βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης αφορούν µόνο σε δραστηριότητες σχετικές µε ανακύκλωση χαρτιού και πλαστι-

κού, µπαταριών και ελαστικών. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια ως άνω συνδιαγωνιζόµενη εταιρία στην 

Τεχνική της Έκθεση αναφέρει, ότι το πεδίο εφαρµογής της ορίζεται ως Κέντρο Εναλλακτικής ∆ια-

χείρισης: στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων σιδηρούχων και µη µετάλλων, αποβλήτων χρησιµο-

ποιούµενων συσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών, αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-

κού εξοπλισµού και απορρύπανση οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής, γεγονός που προδήλως την α-

ποκλείει από τον ως άνω διαγωνισµό λόγω έλλειψης συνάφειας του αντικειµένου του διαγωνισµού 

µε το δικό της. Ενόψει των ανωτέρω και της αυστηρά τυπικής διαδικασίας των δηµοσίων διαγω-

νισµών προκύπτει ότι κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 και 4 της οικείας προκήρυξης 

του διαγωνισµού, η προσκόµιση των αιτούµενων σε αυτό πιστοποιητικών και εγγράφων αποτελεί 

ουσιώδη τυπική προϋπόθεση συµµετοχής εκάστης διαγωνιζόµενης εταιρίας στον παρόντα διαγωνι-

σµό. Η παράβαση δεν των διατάξεων της διακήρυξης, και δη των παρουσών διατάξεων, εκ µέρους 

συµµετέχουσας εταιρίας, επιφέρει ως ποινή τον αποκλεισµό αυτής από τη συνέχεια του ∆ιαγωνι-

σµού. Η πληµµελής, δηλαδή, υποβολή των αιτούµενων δικαιολογητικών κατά τον προβλεπόµενο 

από την προκήρυξη τρόπο, καθιστά την υποβληθείσα από τη συµµετέχουσα εταιρία προσφορά, α-

παράδεκτη. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι η προσφορά της συνδιαγωνιζόµενης εταιρίας δεν έχει υ-

ποβληθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο, και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να αποκλει-

στεί η τελευταία, από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού. Επειδή κατά παράβαση του νόµου και 

των όρων της διακήρυξης κρίθηκε παραδεκτή η υποβληθείσα από τη συνδιαγωνιζόµενη εταιρία µε 

την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» ενώ αντίθετα θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από το διαγωνισµό.  Επειδή η εταιρία µας διεκδικεί βασίµως υπέρ αυτής κατακύ-

ρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, και εποµένως βλάπτεται από τη µη νόµιµη αποδοχή 

της προσφοράς της ως άνω εταιρίας. Επειδή η ένστασή µας ασκείται εµπρόθεσµα και παραδεκτά, 

είναι δε νοµικά και ουσιαστικά βάσιµη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και µε ρητή επιφύλαξη 

κάθε δικαιώµατός µας ΖΗΤΟΥΜΕ Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή µας.  

Να ανακληθεί το µε αρ. πρωτ. 49107/05-11-2015 Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού καθώς και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της ∆ιοίκησης, κατά το σκέλος 

που πλήττεται µε την παρούσα και για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. Να απορριφθεί 

ως απαράδεκτη η προσφορά της συνδιαγωνιζόµενης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» και να αποκλειστεί αυτή από το διαγωνισµό, και να κα-

τακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισµός στην εταιρία µας, η οποία είναι η µόνη που υπέβαλε απολύ-

τως νοµότυπη προσφορά. Να συνεχιστεί ο συγκεκριµένος διαγωνισµός µε µοναδική συµµετοχή 

της δικής µας εταιρίας. Να ανακηρυχθούµε ανάδοχοι του κρίσιµου διαγωνισµού. Θεσσαλονίκη, 

06-11-2015 Ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας» 

 

Ε�ί των ανωτέρω ισχυρισµών της εταιρείας ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε., η Ε�ιτρο�ή ∆ιαγωνισµού έχει να αναφέρει τα εξής: 
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� Στην �αράγραφο Α1 του άρθρου 6 της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Οι �ροσφέρο-

ντες υ�οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την �ροσφορά τους, εγκαίρως και �ροση-
κόντως, ε�ί �οινή α�οκλεισµού, 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 λε�τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», ό�ως αναλυ-
τικά �εριγράφονται κατωτέρω:… Πιστο�οιητικό του οικείου Ε�ιµελητηρίου (Τε-
χνικού ή Ε�αγγελµατικού), µε το ο�οίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό ε�άγγελµα αυ-
τών σχετίζεται µε το αντικείµενο της υ�ό ανάθεσης σύµβασης, �ου θα έχει εκδο-
θεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνι-
σµού....». Το �ροσκοµιζόµενο α�ό την εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ-
∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ �ιστο-
�οιητικό του Ε�ιµελητηρίου ∆ράµας µε αριθµό �ρωτοκόλλου 4411/22-10-2015 
αναφέρει ως αντικείµενο δραστηριότητάς της την «κατασκευή αναγοµωµένων ε�ι-
σώτρων µε �ε�ιεσµένο αέρα, α�ό ελαστικό - �ερισυλλογή και ανακύκλωση ανακυκλώσιµων 
υλικών ( α�ό 13-08-2007)». ∆εδοµένου ότι το σύνολο των α�οβλήτων είναι ανακυ-
κλώσιµα (ό�ως φυσικά και ο κωδικός ΕΚΑ 20) κρίνεται ότι το εν λόγω �ιστο�οι-
ητικό καλύ�τει την α�αίτηση της διακήρυξης �ερί συνάφειας του ειδικού ε�αγ-
γέλµατος και του �ρος ανάθεση αντικειµένου της σύµβασης. Στην εκ�λήρωση 
της εν λόγω α�αίτησης συνηγορούν ε�ίσης οι δραστηριότητες της ε�ιχείρησης 
ό�ως αυτές είναι καταχωρηµένες στο taxisnet (σχετική εκτύ�ωση έχει υ�οβληθεί) 
και το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας ό�ως τρο�ο�οιήθηκε και ισχύει. 

� Σε κανένα σηµείο της διακήρυξης δεν γίνεται αναφορά στον κωδικό ΕΚΑ των 
α�οβλήτων τα ο�οία θα µεταφέρονται α�ό τον ΣΜΑ �ρος το ΧΥΤΑ.  Σύµφωνα 
µε την ανωτέρω ένσταση τα δηµοτικά α�όβλητα µε ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 20 03 
01, 20 03 02 και 20 03 03 α�οτελούν αντικείµενο του διαγωνισµού κάτι �ου ωστό-
σο δεν �ροκύ�τει α�ό κανένα σηµείο της διακήρυξης. Σε συνέχεια των ανωτέρω 
και δεδοµένου ότι στο Παράρτηµα ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 
και συγκεκριµένα στην κατηγορία «20 ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ-
ΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ» �εριλαµβάνονται όλοι οι κωδικοί ΕΚΑ των 
Αστικών Στερεών Α�οβλήτων, �ροκύ�τει ότι η εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙ-
ΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
νοµίµως έλαβε µέρος στον διαγωνισµό εφόσον και στις δύο άδειες συλλογής και 
µεταφοράς µη ε�ικίνδυνων στερεών α�οβλήτων για Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη και Κεντρική Μακεδονία �εριλαµβάνονται �αρα�άνω α�ό ένας κωδικοί 
της κατηγορίας δηµοτικών α�οβλήτων 20. 

 

Με την ένσταση της η εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  αναφέρει τα εξής: 
 

«ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατά του µε αριθµό �ρωτοκόλλου 49107/05-11-2015 Πρακτικού 1 της Ε�ιτρο-
�ής του ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου ∆ράµας, για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύµβαση �αροχής 
υ�ηρεσιών µε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ(Π.Ε.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ  
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ΘΕΣΗ «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ» ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΑΡΑΚΛΕΙΑΣ », (Α/Α συστ.: 17520, αρ. �ρωτ. ∆ιακ. 45083/13-
10- 2015) �ροϋ�ολογισµού 236.200,00€ συµ�εριλαµβανοµένου ΦΠΑ, (�οσού 192.032,52€ χωρίς 
ΦΠΑ), του ο�οίου την ανάρτηση �ληροφορηθήκαµε και λάβαµε γνώση του �εριεχοµένου του την 
05-11-2015 µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, καθώς και κάθε άλλης �ράξης ή �αράλειψης της ∆ιοίκησης �ου 
συνέχεται µε τις άνω �ράξεις, ε�ί τω τέλει της ακύρωσης αυτών και της κατάταξης της εταιρείας 
µας στις ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, της κατάταξης δε της καθ ης η �αρούσα εταιρίας µε την ε�ω-
νυµία «∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για 
τους κάτωθι νόµιµους καιβάσιµους λόγους: Έλλειψη νοµιµότητας ως �ρος την κατάταξη της δια-
γωνιζόµενης εταιρίας µε την ε�ωνυµία «∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στον 
�ίνακα των έγκυρων �ροσφορών. Α) Στο κείµενο της διακήρυξης µε Αρ. Πρ.: 45083 13-10-2015 
µε αντικείµενο : « Μεταφορά των Αστικών Στερεών Α�οβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας α�ό 
τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Α�ορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµι-
κής Ταφής Α�ορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών �ου βρίσκεται 
στην θέση “Ερεί�ια Νεράιδας” αγροκτήµατος Παλαιοκάστρου της κτηµατικής �εριοχής ∆ήµου 
Ηράκλειας » και Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού 29-10-2015 Προϋ�ολογισµού 236.200,00 
€ (του Φ.Π.Α. 23% συµ�εριλαµβανοµένου) και ειδικότερα στην ενότητα 5. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, στο ΑΡΘΡΟ 3 και στην �αράγραφο 3.2 (ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) , α-
ναφέρεται ότι : «Τα οχήµατα �ου θα µεταφέρουν τα Α.Σ.Α. �ρέ�ει να είναι τουλάχιστον τρία 
(3)ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον είκοσι (20) tn. Αυτά µ�ορεί να είναι : (α) Οχήµατα τριών (3) ή 
τεσσάρων (4) αξόνων ανοικτού τύ�ου ε�ί του ο�οίου φέρεται ανεξάρτητο α�ορριµµατοκιβώτιο µε-
τακινούµενο µε κατάλληλο µηχανισµό του οχήµατος ή (β) Συρµός µε ρυµουλκό και ρυµουλκού-
µενο όχηµα ε�ί των ο�οίων φέρονται ανεξάρτητα α�ορριµµατοκιβώτια, µετακινούµενα µε κατάλ-
ληλο µηχανισµό του ανελκυστήρα ή (γ) Τράκτορας δύο (2) ή τριών (3) αξόνων µε ε�ικαθήµενη 
καρότσα δύο (2) ή τριών (3) αξόνων Η δυνατότητα µεταφοράς των οχηµάτων θα είναι σύµφωνη 
µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Ε.Ο. Τα οχήµατα θα είναι σε άριστη 
κατάσταση α�ό την ά�οψη κατασκευής και λειτουργίας, εφοδιασµένα µε τις ειδικές �ροβλε�όµενες 
άδειες, θα είναι �ερασµένα α�ό 
Κ.Τ.Ε.Ο. και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., 
τις υγειονοµικές διατάξεις και την ισχύουσα νοµοθεσία �ερί αντιρρυ�αντικής τεχνολογίας. Οι ο-
δηγοί θα διαθέτουν ανάλογη ε�αγγελµατική άδεια». Εν �ροκειµένω, α�ό τα ηλεκτρονικά υ�οβαλ-
λόµενα έγγραφα της συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας µε την ε�ωνυµία ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και δη α�ό την άδεια κυκλοφορίας του µε αρ. κυκλοφορίας ΝΙΤ 8130 οχήµατος αυ-
τής �ου φέρει τα στοιχεία F2 Μ. ΜΑΖ. ΦΟΡ. Ο. 19000 ,G ΩΦΕΛΙΜΟ 18590 και 20 ΩΦΕΛΙ-
ΜΗ ΜΑΖΑ ΣΥΡΜΟΥ 11590 �ροκύ�τει ότι το όχηµα της εταιρίας ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΤ 8130 δεν �ληροί τις οριζόµενες α�ό το άρθρο 3 της 
διακήρυξης �ροδιαγραφές και δη να είναι ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον είκοσι (20) tn. Ε�ι�ρο-
σθέτως, α�ό την άδεια κυκλοφορίας του εφεδρικού οχήµατος της συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας µε 
την ε�ωνυµία ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΥ 1221, �ου 
φέρει τα στοιχεία F2 Μ. ΜΑΖ. ΦΟΡ. Ο. 19000 , G ΩΦΕΛΙΜΟ 18350 και 20 ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΜΑΖΑ ΣΥΡΜΟΥ 11350 �ροκύ�τει ότι το όχηµα της εταιρίας ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε. µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΥ 1221 δεν �ληροί τις οριζόµενες α�ό το άρθρο 3 της διακήρυξης 
�ροδιαγραφές και δη να είναι ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον είκοσι (20) tn.Β) Στο κείµενο της 
διακήρυξης µε Αρ. Πρ.: 45083 13-10-2015 µε αντικείµενο : « Μεταφορά των Αστικών Στερεών 
Α�οβλήτων (Α.Σ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας α�ό τον Σταθµό Μεταφόρτωσης Α�ορριµµάτων 
(Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου ∆ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Α�ορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών �ου βρίσκεται στην θέση “Ερεί�ια Νεράιδας” αγροκτή-
µατος Παλαιοκάστρου της κτηµατικής �εριοχής ∆ήµου Ηράκλειας » και Ηµεροµηνία διενέργειας  
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διαγωνισµού 29-10-2015 Προϋ�ολογισµού 236.200,00 € (του Φ.Π.Α. 23% συµ�εριλαµβανοµέ-
νου) και ειδικότερα στο ΑΡΘΡΟ 6ο (Περιεχόµενο �ροσφορών), Ενότητα Α. (Περιεχόµενα (υ-
�ο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική �ροσφορά») Παράγραφος Α1. ∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής, ορίζεται ότι: «οι �ροσφέροντες υ�οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την �ροσφορά τους, 
εγκαίρως και �ροσηκόντως, ε�ί �οινή α�οκλεισµού, 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 «Τε-
χνικές λε�τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσί-
ων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», ό�ως αναλυτικά �εριγράφονται κατωτέρω : ….. 12. τα �αρακάτω 
: α) άδεια κυκλοφορίας, β) Κ.Τ.Ε.Ο., γ) ασφάλιστρα, δ)τέλη κυκλοφορίας ,ε) Π.Ε.Ι οδηγών εν ι-
σχύ.» Στην τελευταία �αράγραφο της σελίδας 17 και στην ενότητα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, αναφέ-
ρεται ότι "ανάδοχος θα είναι υ�εύθυνος για την άµεση µεταφορά των α�ορριµµάτων έτσι ώστε στο 
χώρο µεταφόρτωσης να µη �αραµένουν αδιάθετα α�ορρίµµατα, κάτι το ο�οίο θα �ρέ�ει να διασφα-
λίζεται µε �αραµονή σε ε�ιφυλακή, στον χώρο µεταφόρτωσης τουλάχιστον ενός (1) ε�ί �λέον ο-
χήµατος µεταφοράς α�ορριµµάτων, �λην αυτών �ου θα µεταφέρουν τα α�ορρίµµατα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης" Στην ενότητα 5. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, στο ΑΡΘΡΟ 
8 , στην ενότητα ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ και στην τελευταία �αράγραφο του Άρθρου 8, ανα-
φέρεται ότι "Προς α�οφυγή δε του ανωτέρου θα �ρέ�ει να είναι εξασφαλισµένη η �αραµονή σε 
ε�ιφυλακή, στον χώρο µεταφόρτωσης, τουλάχιστον ενός (1) ε�ί �λέον φορτηγού µεταφοράς των 
α�ορριµµάτων, �λην αυτών �ου θα µεταφέρουν τα α�ορρίµµατα καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβα-
σης"Α�ό τις άνω διατάξεις της διακήρυξης και των �αραρτηµάτων �ου α�οτελούν ανα�όσ�αστο 
µέρος αυτής, �ροκύ�τει ότι �έραν της υ�οχρέωσης των διαγωνιζόµενων να διαθέτουν στόλο τριών 
τουλάχιστον οχηµάτων �ου ερείδεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης, υφίσταται υ�οχρέωση των δια-
γωνιζοµένων να διαθέτουν και ένα (1) τουλάχιστον εφεδρικό φορτηγό µεταφοράς, το ο�οίο θα 
�ρέ�ει να �ληροί ε�ί �οινή α�οκλεισµού τις �ροδιαγραφές του άρθρου 3 της διακήρυξης, να υ�ο-
βληθούν δε και τα α�αραίτητα έγγραφα αυτού. Εν �ροκειµένω, α�ό την άδεια κυκλοφορίας του ε-
φεδρικού οχήµατος της συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας µε την ε�ωνυµία ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΥ 1221, �ροκύ�τει ότι το συγκεκριµένο όχηµα βρίσκεται 
ήδη α�ό 29/9/2015 σε κατάσταση �ροσωρινής ακινησίας (γεγονός το ο�οίο �ροκαλεί έντονα ερω-
τηµατικά, δεδοµένου ότι έχουν �ληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας αυτού, έχει δε ενεργή ασφάλιση 
έως το τέλος του 2015) ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆Ε ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙ-
ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ αυτού. Η συνδιαγωνιζόµενη εταιρία υ�έβαλε την α�ό 23/10/2015 υ�εύ-
θυνη δήλωση, µε την ο�οία δηλώνεται ότι θα �ροσκοµισθεί το δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ εάν 
αυτή κηρυχθεί αναδοχος του εργου. Ωστόσο µε την Υ�έυθυνη ∆ήλωση αυτή δεν καλύ�τεται η ε�ί 
�οινή α�οκλεισµού �αράλειψη της συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας, δεδοµένου ότι, αφενός µεν �ρο-
κύ�τει ρητά και α�ερίφραστα α�ό τις διατάξεις της διακήρυξης η υ�οχρέωση διαθεσης εφεδρικου 
φορτηγου µεταφοράς, η ο�οία κρίνεται κατά τον χρόνο 
υ�οβολής της �ροσφοράς και όχι µεταγενέστερα, αφετέρου δε η υ�οχρέωση υ�οβολής των α�αι-
τούµενων εγγράφων αυτού και δη του δελτίου τεχνικού ελέγχου. Τα άκρα όρια της διακριτικής 
ευχέρειας του οργάνου �ου εξέδωσε την �ροσβαλλόµενη �ράξη καθορίζονται ιδίως α�ό: - Το κατά 
την κοινή �είρα και αντίληψη �εριεχόµενο της αόριστης αξιολογικής έννοιας �ου �εριλαµβάνει 
στη διατύ�ωσή του ο κανόνας δικαίου �ου διέ�ει την έκδοση της �ράξης, - Την ισότητα ως ίση 
µεταχείριση οµοειδών καταστάσεων και  Τις αρχές της χρηστής διοίκησης �ου εξειδικεύονται και 
ως αρχές της «αναλογικότητας» ή «αναλογίας» - το ε�αχθές µέτρο �ου ε�ιβάλλεται στον διοικού-
µενο �ρέ�ει να είναι ανάλογο �ρος το εξυ�ηρετούµενο δηµόσιο ή �ροστατευόµενο ιδιωτικό συµφέ-
ρον - και της «�ροστατευόµενης εµ�ιστοσύνης του διοικούµενου». Α�ό τα στοιχεία και την αιτιο-
λογία της �ροσβαλλόµενης �ράξης και δη του Πρακτικού Ι και κάθε �ράξης �ου συνέχεται µε αυ-
τό, συνάγεται και την καθιστά ακυρωτέα: «κακή χρήση» ή υ�έρβαση των άκρων ορίων της διακρι-
τικής ευχέρειας του οργάνου για την έκδοση της �ροσβαλλόµενης �ράξης, καθώς κρίνει ως έγκυ 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΧΞΟΩ9Μ-2ΦΤ



 
ρη την �ροσφορά της συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας, ενώ υφίσταται καταφωρη �αράβαση ουσιω-
δών διατάξεων της διακήρυξης. Γ) Τέλος, το "ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" του οχήµατος ΝΙΤ 8130 , αναφέρει στις �αρατηρήσεις : ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΙ∆ΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΟΝΟ ∆ΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Το "ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙ-
ΓΡΑΦΟ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" του οχήµατος ΝΙΧ 3150 , αναφέρει στις �αρατηρήσεις : 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΠΟ TASK J&P ΑΒΑΞ και µε α-
στερίσκο ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Το "ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α∆ΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" του οχήµατος ΝΙΤ 7601 , αναφέρει στις �αρατηρήσεις : ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΕΙ∆ΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥ-
ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ( �ιο κάτω λέει ισχύς σύµβασης έως 15/06/2015 ) ............... ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Το "ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑ-
ΦΟ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" του εφεδρικού οχήµατος ΝΙΥ 1221 , αναφέρει στις �αρατηρή-
σεις : ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
.............. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ενώ �ροσκοµίζεται Υ/∆ �ου αναφέρει ότι τα οχήµατα �ου θα χρησιµο�οιηθούν 
δεν είναι δεσµευµένα α�ό άλλες συµβάσεις, �ροκύ�τει �ερίτρανα ότι τα άνω οχήµατα της συνδια-
γωνιζόµενης εταιρίας είναι δεσµευµένα α�ό άλλες συµβάσεις κατά �αράβαση και �άλι των διατά-
ξεων της διακήρυξης. Ως εκ τούτου, �ροκύ�τει ότι η �ροσφορά της συνδιαγωνιζόµενης εταιρίας 
δεν έχει υ�οβληθεί κατά τον �ροσήκοντα τρό�ο, και �ρέ�ει να α�ορριφθεί ως α�αράδεκτη και να 
α�οκλειστεί η τελευταία, α�ό τα ε�όµενα στάδια του διαγωνισµού. Ε�ειδή κατά �αράβαση του νό-
µου και των όρων της διακήρυξης κρίθηκε �αραδεκτή η υ�οβληθείσα α�ό τη συνδιαγωνιζόµενη 
εταιρία µε την ε�ωνυµία «∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ενώ αντίθετα θα έ�ρε�ε να 
έχει α�οκλειστεί α�ό το διαγωνισµό. Ε�ειδή η εταιρία µας διεκδικεί βασίµως υ�έρ αυτής κατακύ-
ρωση του α�οτελέσµατος του διαγωνισµού, και ε�οµένως βλά�τεται α�ό τη µη νόµιµη α�οδοχή 
της �ροσφοράς της ως άνω εταιρία. Ε�ειδή η ένστασή µας ασκείται εµ�ρόθεσµα και �αραδεκτά, 
είναι δε νοµικά και ουσιαστικά βάσιµη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και µε ρητή ε�ιφύλαξη 
κάθε δικαιώµατός µας ΖΗΤΟΥΜΕ Να γίνει δεκτή η �αρούσα ένστασή µας. Να ανακληθεί το µε 
αρ. �ρωτ. 49107/05-11-2015 Πρακτικό Ι της Ε�ιτρο�ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού καθώς και 
κάθε άλλη συναφής �ράξη ή �αράλειψη της ∆ιοίκησης, κατά το σκέλος �ου �λήττεται µε την �α-
ρούσα και για τους λόγους �ου αναφέρονται ανωτέρω. Να α�ορριφθεί ως α�αράδεκτη η �ροσφορά 
της συνδιαγωνιζόµενης εταιρίας µε την ε�ωνυµία «∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», και 
να α�οκλειστεί αυτή α�ό το διαγωνισµό, και να κατακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισµός στην εταιρία 
µας, η ο�οία είναι η µόνη �ου υ�έβαλε α�ολύτως νοµότυ�η �ροσφορά. Να συνεχιστεί ο συγκεκρι-
µένος διαγωνισµός µε µοναδική συµµετοχή της δικής µας εταιρίας. Να ανακηρυχθούµε ανάδοχοι 
του κρίσιµου διαγωνισµού.» 
 

 Ε�ί των ανωτέρω ισχυρισµών της εταιρείας ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η Ε�ιτρο�ή 
∆ιαγωνισµού έχει να αναφέρει τα εξής: 

 

� Στην �αράγραφο 3.2. του άρθρου 3 της ειδικής συγγραφής υ�οχρεώσεων της δι-
ακήρυξης ορίζεται ότι: «Τα οχήµατα �ου θα µεταφέρουν τα Α.Σ.Α. �ρέ�ει να εί-
ναι τουλάχιστον τρία (3) ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον είκοσι (20) tn. Αυτά 
µ�ορεί να είναι: (α) Οχήµατα τριών (3) ή τεσσάρων (4) αξόνων ανοικτού τύ�ου 
ε�ί του ο�οίου φέρεται ανεξάρτητο α�ορριµµατοκιβώτιο µετακινούµενο µε κα-
τάλληλο µηχανισµό του οχήµατος ή (β) Συρµός µε ρυµουλκό και ρυµουλκούµε-
νο όχηµα ε�ί των ο�οίων φέρονται ανεξάρτητα α�ορριµµατοκιβώτια, µετακι-
νούµενα µε κατάλληλο µηχανισµό του ανελκυστήρα ή (γ) Τράκτορας δύο (2) ή  
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� τριών (3) αξόνων µε ε�ικαθήµενη καρότσα δύο (2) ή τριών (3) αξόνων». Στην τε-

χνική �εριγραφή της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Ο ανάδοχος θα είναι υ�εύθυνος για 
την άµεση µεταφορά των α�ορριµµάτων έτσι ώστε στο χώρο µεταφόρτωσης να µη �αραµέ-
νουν αδιάθετα α�ορρίµµατα, κάτι το ο�οίο θα �ρέ�ει να διασφαλίζεται µε �αραµονή σε ε�ι-
φυλακή, στον χώρο µεταφόρτωσης τουλάχιστον ενός (1) ε�ί �λέον οχήµατος µεταφοράς 
α�ορριµµάτων, �λην αυτών �ου θα µεταφέρουν τα α�ορρίµµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης, τόσο κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ωρών όσο και των αργιών �ροσαρµόζο-
ντας το χρόνο – ωράριο εργασίας και �αρέµβασης, ανάλογα µε το �ρόγραµµα – ωράριο α�ο-
κοµιδής και �ροσκόµισης α�ορριµµάτων του ∆ήµου ∆ράµας και των δροµολογίων µετα-
φοράς µέρους των Α.Σ.Α. στον Χ.Υ.Τ.Α. Υ�οδοχής α�ό το ∆ήµο ∆ράµας µε ίδια µέσα.». 
Στην �αράγραφο Α1 του άρθρου 6 της διακήρυξης ορίζεται ότι «Οι �ροσφέροντες 
υ�οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την �ροσφορά τους, εγκαίρως και �ροσηκόντως, ε�ί �οινή 
α�οκλεισµού, 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 λε�τοµέρει-
ες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», ό�ως αναλυτικά �εριγράφονται κατωτέρω:…….. 12.   Τα �αρακάτω 
α) άδεια κυκλοφορίας, β) Κ.Τ.Ε.Ο. , γ)  ασφάλιστρα, δ)τέλη κυκλοφορίας ,ε) Π.Ε.Ι οδηγών 
εν ισχύ.». Στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υ�οχρεώσεων της διακήρυξης ορί-
ζεται ότι:  «Σε �ερί�τωση βλαβών του εξο�λισµού α�ό ανωτέρω βία ή θεοµηνία ή α�ό άλ-
λη αιτία χωρίς υ�αιτιότητα του αναδόχου, έχουν εφαρµογή τα άρθρα 48 και 49 του Π.∆. 
28/80. Σε �ερί�τωση βλαβών τρίτων ή των εγκαταστάσεων του εργοδότη α�ό υ�αιτιότητα 
του αναδόχου, έχει εφαρµογή το άρθρο 47 του Π.∆. 28/80. Προς α�οφυγή δε του ανωτέρου 
θα �ρέ�ει να είναι εξασφαλισµένη η �αραµονή σε ε�ιφυλακή, στον χώρο µεταφόρτωσης, 
τουλάχιστον ενός (1)  ε�ί �λέον φορτηγού µεταφοράς των α�ορριµµάτων, �λην αυτών �ου 
θα µεταφέρουν τα α�ορρίµµατα καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης». Τα οχήµατα µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΤ 8130 και ΝΙΥ 1221 της εταιρείας ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  έχουν ωφέλιµο βάρος κάτω των 20 tn ό�ως άλλωστε �ροκύ-
�τει α�ό την άδεια κυκλοφορίας τους. Το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΝΙΤ8130 έχει ωφέλιµο βάρος 11590 και το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΥ 
1221 έχει ωφέλιµο βάρος 11350. Το δελτίο τεχνικού ελέγχου του οχήµατος µε α-
ριθµό κυκλοφορίας ΝΙΥ 1221 ισχύει µέχρι 10-10-2015 και κατά συνέ�εια δεν βρί-
σκεται σε ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβολής των �ροσφορών.  

 

� Στην �αράγραφο Α1 του άρθρου 6 της διακήρυξης ορίζεται ότι «Οι �ροσφέροντες 
υ�οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την �ροσφορά τους, εγκαίρως και �ροσηκόντως, ε�ί �οινή 
α�οκλεισµού, 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 λε�τοµέρει-
ες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», ό�ως αναλυτικά �εριγράφονται κατωτέρω…. 14.  Υ�εύθυνη δήλω-
ση ότι η µεταφορά των α�ορριµµάτων θα γίνεται αυστηρώς µε τα οχήµατα τα ο�οία κατα-
θέτει ο ενδιαφερόµενος για τον διαγωνισµό και ότι τα οχήµατα  �ου θα χρησιµο�οιή-
σει κατά τη διάρκεια τη σύµβασης δεν είναι δεσµευµένα µε άλλες συµβάσεις.».  Η εταιρεία 
∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. �ροσκόµισε την σχετική υ�εύθυνη δήλωση 
και δεν �ροκύ�τει α�ό τα �ροσκοµιζόµενα υ�ηρεσιακά αντίγραφα αδειών κυ-
κλοφορίας η αδυναµία τήρησης της εν λόγω δέσµευσης. 

 

Μετά τα  παραπάνω η επιτροπή διαγωνισµού, 
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                                                      εισηγείται οµόφωνα  
 

α. την α�όρριψη των ενστάσεων  των εταιρειών ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
β. την εν µέρει α�οδοχή της ένστασης της εταιρείας ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ-
∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ό�ως αναλυτι-
κά αναφέρθηκε �αρα�άνω. 
γ. την συµµετοχή στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού των �αρακάτω διαγωνιζοµέ-
νων: 
 

α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

2 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
21819 

 

δ. την α�όρριψη των �ροσφορών των �αρακάτω διαγωνιζοµένων  για τους λόγους �ου 
αναφέρθηκαν ανωτέρω: 
 

α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

1 ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 21694 

3 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 21470 

4 
ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
21903 

 

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 

 

 Κουρουτζίδης Παναγιώτης         Λαλές Ευστράτιος        Μόσχου Αθανάσιος 

      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 

 

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

 

� Αποδέχεται : 
Α). την απόρριψη των ενστάσεων  των εταιρειών ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ- 
     ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
Β). την εν µέρει αποδοχή της ένστασης της εταιρείας ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ           
ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

 

• Εγκρίνει την συµµετοχή  στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού του :  
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α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

2 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
21819 

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