
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων, µετά από την υπ’ αριθ. 10400/09-06-

2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Βασιλάκη Αθανάσιος, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Ζαγγίλας ∆ηµήτριος. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6.Ζαγγίλας 

∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε  

 

Αριθµός θέµατος: 8ο έκτακτο  Εξέταση επί των ενστάσεων κατά της διακήρυξης για την 

εργασία: «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 

µηχανηµάτων του ∆ήµου» 

Αριθµός Απόφασης: 109 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. µετά την αποδοχή των 

µελών να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι ο κ. Ανέστης Κουρτίδης του 

Νικολάου, υπέβαλε ενστάσεις κατά της µε αριθ. πρωτ. 9990/3-6-2015 διακήρυξης ηλεκτρονικού 

δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Συντήρηση και 

επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου» µε τις οποίες ζητά α) να ακυρωθεί η εν λόγω 

διακήρυξη, β) να προκηρυχθεί νέος ανοιχτός διαγωνισµός και στα άρθρα 2 και 3 αυτού να 

απαλειφθεί όπου αναφέρεται η φράση «όλων των οχηµάτων» και να αντικατασταθεί µε την φράση 

«ανά κατηγορία οχηµάτων όπως προβλέπεται και περιγράφεται στην µελέτη 4/2015 και γ) στο 
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άρθρο 2.3 αυτού να απαλειφθεί η φράση «το συνεργείο να βρίσκεται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη 

των 50 χιλιοµέτρων από την έδρα του ∆ήµου». 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, έλαβε υπόψη α) 

την υπ’ αριθ. 9990/3-6-2015 διακήρυξη ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του 

∆ήµου», β) τις από 11/06/2015 & 12/06/2015 ενστάσεις του κ. Κουρτίδη Ανέστη και µετά το 

διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

1. Γίνεται δεκτή η από 11-6-2015 ένσταση του Ανέστη Κουρτίδη σύµφωνα µε την οποία ο 

όρος της διακήρυξης παρ. 2.3 καθώς και του αρ. 3 παρ. 4 των τεχνικών προδιαγραφών της 4/2015 

µελέτης «…και το συνεργείο να βρίσκεται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων από την 

έδρα του ∆ήµου.» απαλείφεται προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συµµετοχή του στο 

διαγωνισµό ύστερα και από σχετικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής που δίνει απαντήσεις 

σε παρόµοια θέµατα σχετικά µε τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και προστίθεται όρος στο άρθρο 18 

της διακήρυξης ως εξής: «18.3. Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση στο 

περιεχόµενο της οποίας θα αναφέρεται ότι διαθέτει ο ίδιος ή θα συνεργαστεί µε συνεργείο εντός των 

50 χιλιοµέτρων από την έδρα του ∆ήµου καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση του συνεργαζόµενου 

συνεργείου ότι αποδέχεται.». Το δε συνεργείο (προτεινόµενο), θα πρέπει να καλύπτεται από τις 

αδειοδοτήσεις και τα έγγραφα που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. Γίνεται δεκτή η από 12-6-2015 ένσταση του Ανέστη Κουρτίδη σχετικά µε τον όρο της παρ. 

3.2 να δοθεί προσφορά «…. επί ποινή αποκλεισµού για το σύνολο όλων των οµάδων εργασιών και η 

οποία θα αναφέρεται σε όλες τις οµάδες οχηµάτων-µηχανηµάτων….» προκειµένου να γίνει 

κατηγοριοποίηση των οµάδων της µελέτης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία για τις 

άδειες συνεργείων.  

Α. Ανακαλείται η µε αριθ. 84/2015 απόφαση της Ο.Ε. και ο διαγωνισµός της 26/6/2015 

ακυρώνεται από την αρχή της διακήρυξης, ώστε να εκδοθεί  νέα διακήρυξη στην οποία θα ληφθούν 

υπόψη και όλα τα παραπάνω, µε νέα απόφαση της Ο.Ε. 
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 Β. Θα καθοριστεί νέα ηµεροµηνία και όροι διεξαγωγής του διαγωνισµού, µε νέα απόφασή της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφισε λευκό ο κ. Τσινάς Αργύριος, τακτικό µέλος Ο.Ε.  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    109/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  12η  Ιουνίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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