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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης/19-04-2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆. ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθµός απόφασης: 97/2016

ΘΕΜΑ: Eκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α συστήµατος
22198 για την ανάδειξη αναδόχου/ων της εργασίας «Ανάθεση
χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων
έργου και µεταφοράς υλικών µε
φορτηγά ∆Χ για τά έτη 2016 – 2017
(µέρος)» - κατακύρωση του πρακτικού Νο 1 του διαγωνισµού.

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 19η Απριλίου 2016, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας,
υπό την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 14236/13-042016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆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 6 µέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος
Ηλιάδης Νικόλαος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σολάκης Άγγελος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Χαραλαµπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.

Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για
την απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας, γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας το 7ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 14280/1304-2016 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του τµήµατος συντήρησης
πρασίνου, περί εκδίκασης ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α συστήµατος 22198 για την ανάδειξη αναδόχου/ων της εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τά έτη 2016 – 2017 (µέρος)» - κατακύρωση του πρακτικού Νο 1 του διαγωνισµού, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κύριος πρόεδρος αναφέρει ότι, µε το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, διαβιβάστηκε η µε αριθµ. 14059/12-04-2016 ένσταση του Σιδηρόπουλου Κοσµά
και η από 12-04-2016 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει όπως παρακάτω:
«ΣΧΕΤ: α) το 13816/08-04-2016 πρακτικό Νο 1 του διαγωνισµού
β) η µε αριθµ. πρωτ. 14059/12-04-2016 ( δικό µας πρωτόκολλο ) ένσταση του
Σιδηρόπουλου Κοσµά
γ) η από 12-04-2016 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού επί της υποβληθεί
σας ένστασης
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τα παραπάνω σχετικά έγγραφα µαζί µε τον φάκελο
του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού της εργασίας του θέµατος και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά µε:
α) την εκδίκαση της ένστασης του Σιδηρόπουλου Κοσµά
β) την κατακύρωση του πρακτικού Νο 1 (αριθµ. πρωτ. 13816/08-04-2016) του διαγωνι
σµού.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1
Στη ∆ράµα, σήµερα 8-4-2016, οι αρακάτω υογράφοντες:
1) Λαζαρίδης Λάζαρος
2) Λαλές Ευστράτιος
3) Σαµαρά Ιορδάνα
δηµοτικοί υάλληλοι, µέλη της ειτροής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2016 σύµφωνα µε την υ’αριθµ.
453/2015 Αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 7∆7ΖΩ9ΜΘΒΩ) ροχωρήσαµε στη διενέργεια του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε τη χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016-2017 (µέρος)», συνολικού
ροϋολογισµού εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εντακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι
ένα λετά (122.541,21 €) συµεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται στην υ’αριθµ. 10426/16-3-2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Ο διαγωνισµός της ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 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 22198. Η καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής των ροσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 4-4-2016 και ώρα 17:00.
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Κατά τη συνεδρίαση της η ειτροή ροέβη στην ηλεκτρονική αοσφράγιση των
ροσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και
κρυφό ροσωικό κωδικό ρόσβασης) εέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 22198 και
διαίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισµένος αό το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και
αφετέρου ότι έχει υοβληθεί εµρόθεσµα στο διαγωνισµό ροσφορά αό τους αρακάτω οικονοµικούς φορείς:
Οικονοµικός φορέας

α/α
1
2

3
4

Ηµ/νία & ώρα Υ!οβολής

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

!ροσφοράς
01/04/2016 20:25:50
03/04/2016 16:18:53

04/04/2016 09:44:23
04/04/2016 15:38:44

Η Ειτροή εισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αοσφράγισης δεν
ήταν δυνατή η ρόσβαση στο εριεχόµενο των ροσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της
Ειτροής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό ροσωικό κωδικό ρόσβασης) ροκειµένου να αοσφραγισθεί η ροσφορά. Αµέσως µετά την αραάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των διαιστευτηρίων αό κάθε Μέλος της Ειτροής), η ροσφορά αοσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αοσφραγίσθηκε ο ηλεκτρονικός
υοφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική ροσφορά» της ροσφοράς µε
αοτέλεσµα να είναι δυνατή λέον η ρόσβαση στο εριεχόµενό του. Εισηµαίνεται
ότι ο ηλεκτρονικός υοφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αοσφραγίσθηκε αφού
σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτός θα αοσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του ∆ιαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αοσφράγιση των ροσφορών και ειδικότερα τού υοφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Ειτροή διαίστωσε
ότι οι ροσφορές είχαν λάβει αό το σύστηµα, τους αρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος:
Α/Α !ροσφοα/α

Οικονοµικός φορέας

ράς συστήµατος

1

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

30321

2

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

30635

3

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

30643

4

ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

30106

Είσης, αναφορικά µε το εριεχόµενο των ροσφορών η Ειτροή εισηµαίνει
ότι αυτές εριελάµβαναν τους σχετικούς ίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και
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διάφορα εισυνατόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των οοίων εξήχθησαν
αό το σύστηµα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής:
1. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α ροσφοράς συστήµατος 30321 ου υοβλήθηκε αό τον ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 13044/44-2016, ο ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
2. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α ροσφοράς συστήµατος 30635 ου υοβλήθηκε αό τον ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ:

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ

ΑΔΑ: 6ΡΜΧΩ9Μ-ΥΟΗ

Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 13355/64-2016, ο ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
3. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α ροσφοράς συστήµατος 30643 ου υοβλήθηκε αό τον ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 13419/64-2016, ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα
τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο.
4. Ονοµασίες εισυνατόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική ροσφορά µε α/α 30106
ροσφοράς συστήµατος ου υοβλήθηκε αό την ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου ρωτοκόλλου 13191/54-2016, η ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ροσκόµισε εµρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό την ίδια.
Κατά τον έλεγχο της ληρότητας των δικαιολογητικών η ειτροή διαίστωσε
ότι οι ροσφορές ου είναι λήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης είναι οι
ακόλουθες:
Α/Α !ροα/α

Οικονοµικός φορέας

σφοράς συ-

Κατηγορία εργασίας

στήµατος
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ
1

ΠΑΥΛΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3

4

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

30321

30635

30643

30106

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ
ΓΑΙΩΝ

Η αοσφράγιση του ηλεκτρονικού υοφακέλου «Οικονοµική ροσφορά» θα
ραγµατοοιηθεί την ηµεροµηνία και ώρα ου θα κοινοοιηθεί στους διαγωνιζόµενους
µετά την άροδο του χρονικού διαστήµατος ου ροβλέεται για την υοβολή ενστάσεων.
Μετά αό τα αραάνω, η Ειτροή

εισηγείται οµόφωνα
την συµµετοχή στο εόµενο στάδιο του διαγωνισµού των αρακάτω διαγωνιζοµένων
και για την κατηγορία εργασίας στην οοία συµµετέχουν:
Α/Α !ροα/α

Οικονοµικός φορέας

σφοράς συ-

Κατηγορία εργασίας

στήµατος
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ
1

ΠΑΥΛΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

30321

30635

30643

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ
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4

ΓΙΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

30106

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ
ΓΑΙΩΝ

Μη υάρχοντος άλλου θέµατος η Ειτροή έλυσε την συνεδρίαση.
Για διαίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το αρόν ρακτικό, το οοίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υογράφεται.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Λαζαρίδης Λάζαρος
Λαλές Ευστράτιος

Σαµαρά Ιορδάνα

EΙΣΗΓΗΣΗ
Ε!ί της εµ!ρόθεσµα ηλεκτρονικά υ!οβληθείσας ένστασης α!ό 11-04-2016 του Σιδηρό!ουλου Κοσµά κατά του µε αριθµ. !ρωτ. 13816/08-04-2016 !ρακτικού
για το διαγωνισµό της εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε
χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη 2016 –
2017(µέρος)»
Στη ∆ράµα, σήµερα 12-4-2016, οι αρακάτω υογράφοντες:
1) Λαζαρίδης Λάζαρος
2) Λαλές Ευστράτιος
3) Σαµαρά Ιορδάνα
δηµοτικοί υάλληλοι, µέλη της ειτροής διεξαγωγής διαγωνισµών εργασιών της
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2016 σύµφωνα µε την υ’αριθµ.
453/2015 Αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 7∆7ΖΩ9ΜΘΒΩ) συνεδριάσαµε για να αοφανθούµε εί της εµρόθεσµης ηλεκτρονικά υοβληθείσας ένστασης του Σιδηρόουλου Κοσµά, κατά του µε αριθµ. ρωτ. 13816/08-04-2016
ρακτικού του διαγωνισµού της εργασίας «Ανάθεση χωµατουργικών και άλλων εργασιών µε χρήση µηχανηµάτων έργου και µεταφοράς υλικών µε φορτηγά ∆Χ για τα έτη
2016 – 2017(µέρος)».
Ο ενιστάµενος στην ένστασή του (αριθµ. ρωτ. 14059/12-04-2016 δικό µας ρωτόκολλο) αναφέρει:
Παρακαλώ να δεχτείτε την ένστασή µου για τους αρακάτω λόγους:
1. Το οινικό µητρώο του Χαλβατζή Κων/νου δεν είναι καθαρό και για το λόγο αυτό δεν έρεε να
γίνει δεκτό.
2. Όως κάθε µηχάνηµα αό αυτά ου συµµετέχουν αντιστοιχεί σε έναν οδηγό έτσι και το δεύτερο
φορτηγό ρέει να έχει έναν οδηγό και όχι δύο.
Ε΄ αυτών η ειτροή διαγωνισµού εισηµαίνει ότι:
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1. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 αράγραφος Α1 µεταξύ των λοιών δικαιολογητικών
συµµετοχής οι οικονοµικοί φορείς ρέει να να υοβάλλουν το αριθµ. 2
δικαιολογητικό δηλαδή ''Αόσασµα οινικού µητρώου αό το οοίο να ροκύτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της εαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, όως αυτά εριγράφονται στο άρθρο 43, αρ.1 του Π∆ 60/07. (Στην
ερίτωση νοµικών ροσώων αόσασµα οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, αό το οοίο να
ροκύτει ότι οι διαχειριστές, στις εριτώσεις των εταιρειών εριορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και των ροσωικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο ρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη
δικαστική αόφαση, για κάοιο αό τα αδικήµατα ου ροβλέονται στην αρ. 1, άρθρο 43
του Π.∆. 60/2007, ή για κάοιο αό τα αδικήµατα της υεξαίρεσης, της αάτης, της
εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοίας).
Το αόσασµα αυτό ρέει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν αό
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.''
Ο Χαλβατζής Κωνσταντίνος όως όφειλε υέβαλε αντίγραφο οινικού µητρώου όου
βεβαιωνόταν η αριθµ. 1141-11/5/2015 αόφαση του Πληµµελειοδικείου ∆ράµας για
αράνοµη κατοχή κυνηγετικού όλου, Εειδή το συγκεκριµένο αδίκηµα δεν είναι σχετικό µε την άσκηση της εαγγελµατικής του δραστηριότητας και δεν εµίτει σε αυτά
ου εριγράφονται στην αράγραφο 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 δηλαδή :
''Αοκλείεται αό τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υοψήφιος ή ροσφέρων, εις βάρος του
οοίου υάρχει αµετάκλητη καταδικαστική αόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή
ερισσότερους αό τους ακόλουθους λόγους.
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L
351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE
L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α΄
173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).''
για τους αραάνω λόγους η ειτροή κάνει δεκτό στο διαγωνισµό τον Χαλβατζή
Κωνσταντίνο και αορρίτει τον ισχυρισµό της αραγράφου 1 της ένστασης του ενιστάµενου Σιδηρόουλου Κοσµά.
2. Σε ότι αφορά τον οδηγό για το δεύτερο φορτηγό ουθενά αό την οικεία
διακήρυξη του διαγωνισµού της συγκεκριµένης εργασίας δεν ροκύτει
υοχρέωση για έναν οδηγό µόνο.
Η εν λόγω διακήρυξη ροέβλεε µεταξύ των υολοίων και τα αρακάτω αριθµηµένα
δικαιολογητικά :
1) Αοδεικτικά καταβολής τελών χρήσης µηχανηµάτων έργου και φορτηγών ∆Χ (για
όλα ιδιόκτητα και µισθωµένα)
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2) Άδεια κυκλοφορίας του(ων) ροσφεροµένου(ων) µηχανήµατος(ων) ή
φορτηγού(ων) ( για όλα ιδιόκτητα και µισθωµένα)
3) Άδεια οδηγού/οδηγού χειριστή κατά ερίτωση
4) Αοδεικτικό ελέγχου του οχήµατος αό ΚΤΕΟ σε ισχύ µόνο για τα φορτηγά ∆Χ (
για όλα ιδιόκτητα και µισθωµένα)
16. Τον ίνακα εριγραφής τεχνικής ροσφοράς ου υάρχει στο τέλος της
αρούσης στον οοίο ο συµµετέχων διαγωνιζόµενος αναγράφει όλα τα µηχανήµατα
έργου ή φορτηγά (ιδιόκτητα και µισθωµένα) για τα οοία συµµετέχει στο διαγωνισµό
και θα υοβάλλει οικονοµική ροσφορά, συµληρωµένο και υογεγραµµένο ψηφιακά.
17. Κατά ερίτωση όταν ο συµµετέχων διαγωνιζόµενος δεν είναι
ιδιοκτήτης των µηχανηµάτων έργου ή των φορτηγών ου ααιτούνται ή
είναι ιδιοκτήτης του ενός και το δεύτερο για τις κατηγορίες εργασιών Α)
χωµατουργικές εργασίες φορτωτή – εκσκαφέα και Β) εργασίες
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών όου ααιτείται, το µισθώνει
ροσκοµίζει ειλέον υεύθυνη δήλωση του άρθρου 4 µε θεωρηµένο το
γνήσιο υογραφής του/των ιδιοκτήτη/ων του/των µηχανήµατος/των ή φορτηγού/ων
∆Χ στην οοία δηλώνει ότι σε ερίτωση ου ο διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος
θα του διαθέσει (στον ανάδοχο) το/τα συγκεκριµένο/α όχηµα/τα για την εκτέλεση της
εργασίας).
Ο Χαλβατζής Κωνσταντίνος υέβαλλε ροσφορά δηλώνοντας στον ίνακα
τεχνικής εριγραφής τον µε αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΒ 1618 φορτηγό ∆Χ ου είναι
ιδιόκτητο και το µε αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΒ 1722 φορτηγό ∆Χ ιδιοκτησίας της
εταιρείας ''ΑΦΟΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ο.Ε'' , οι εκρόσωοι της οοίας µε υεύθυνη δήλωσή
τους , όως ορίζεται στο αριθµ. 17 δικαιολογητικό δηλώνουν ότι: µισθώνουν το φορτηγό
∆Χ µε υ΄αριθµ. ΕΚΒ 1722 σε ερίτωση ου ο διαγωνιζόµενος Χαλβατζής Κων/νος αναδειχθεί
ανάδοχος. Ειλέον υέβαλε και όλα τα δικαιολογητικά ου αναφέρονταν στη
διακήρυξη και για τα δύο φορτηγά (άδεια κυκλοφορίας, αοδεικτικό ΚΤΕΟ, αόδειξη
ληρωµής τελών κυκλοφορίας), καθώς είσης την δική του άδεια οδηγού και τις άδειες
των Σεραφείµ Άγγελου και Σεραφείµ ∆ηµητρίου, µελών της εταιρείας ''ΑΦΟΙ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ο.Ε'', καλύτοντας όλες τις ααιτήσεις των αραάνω ροαναφερθέντων
δικαιολογητικών συµµετοχής.
Για τους αραάνω λόγους η ειτροή διαγωνισµού κάνει δεκτό τον Χαλβατζή
Κωνσταντίνο και αορρίτει τον ισχυρισµό της αραγράφου 2 της ένστασης του
ενιστάµενου Σιδηρόουλου Κοσµά.
Μετά αό τα αραάνω, η Ειτροή εισηγείται οµόφωνα:
1. Την α!όρριψη της ένστασης του Σιδηρόουλου Κοσµά για τους λόγους ου
αναφέρθηκαν ανωτέρω.
2. Την κατακύρωση του !ρακτικού Νο 1 του διαγωνισµού µε αριθµ. ρωτ.
13816/08-04-2016.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Λαζαρίδης Λάζαρος

Λαλές Ευστράτιος

Σαµαρά Ιορδάνα

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων, και λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του
Ν.3852/10, την µε αρίθµ.14059/12-04-2016 ένσταση καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο µ ό φ ω ν α

•

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

•

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

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

