
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 31/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή (20η) Νοεµβρίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 20263/16-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Καραφουλίδη Αναστάσιου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό 

µέλος ο κ. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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., Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Κανταράς Αναστάσιος , 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 6. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικό µέλος Ο.Ε.  

Αριθµός θέµατος: 2ο    Έγκριση ή µη του πρακτικού επί της ένστασης για την 

παροχή «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 

µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου 2015» 

Αριθµός Απόφασης:  254 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε  ο ∆ήµαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος 

Ο.Ε. και τόνισε ότι στις 30 Οκτωβρίου 2015 συνήλθε η αρµόδια τριµελής επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµών παροχής υπηρεσιών έτους 2015, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών, 
έλεγχο και αξιολόγηση κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων του ηλεκτρονικού 
δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
«Συντήρηση και Επισκευή Οχηµάτων και Μηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου 2015» και στις  4 

Νοεµβρίου συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο, στα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015,  
συνήλθε η αρµόδια τριµελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών παροχής υπηρεσιών έτους 
2015, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
προσφορών, έλεγχο και αξιολόγηση κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων του 
ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «Συντήρηση και Επισκευή Οχηµάτων και Μηχανηµάτων 

∆ήµου Πολυγύρου 2015» σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 27/2015 µελέτη του Τµήµατος Τεχνικών 
Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε 
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προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 137.956,80€ µε Φ.Π.Α. 23%, που πραγµατοποιήθηκε µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr µε καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στις 23 Οκτωβρίου 2015, και για τον οποίο 
εκδόθηκε η 203/29-09-2015 (περί έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής.  

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 02/21-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Πολυγύρου η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Παροχής Υπηρεσιών έτους 2015 
αποτελείται από τους: 1) Κούτρα Φανή, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Πρόεδρο η οποία παρέστη, 
2) Μαθιουδάκη Νικολέττα, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Τακτικό µέλος, η οποία παρέστη και 3) 
Κοµσή Γεωργία, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Τακτικό µέλος, η οποία παρέστη.  

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που κατατέθηκαν 
ηλεκτρονικά εµπρόθεσµα και σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας που ορίζεται από τη 
διακήρυξη: 

1 ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Νικολάου  µε αριθµό ηλεκτρονικής υποβολής 20518 και 

ηµεροµηνία υποβολής στις 22-10-2015 µε συµµετοχή στην οµάδα Β 

2 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  µε αριθµό ηλεκτρονικής υποβολής 21680 και 

ηµεροµηνία υποβολής στις 23-10-2015 µε συµµετοχή σε όλες τις οµάδες  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών 
προσφορών του µε ηλεκτρονικού αριθµού 17030 ∆ιαγωνισµού από το πληροφοριακό σύστηµα 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ, από ένα τερµατικό Η/Υ του τµήµατος τεχνικών υπηρεσιών ∆. Πολυγύρου.  

Μετά την καταγραφή των πρώτων στοιχείων, τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές προσφορές και 
οι φάκελοι των σφραγισµένων οικονοµικών προσφορών παραδόθηκαν στην Πρόεδρο της 
επιτροπής προς φύλαξη, ώστε µόλις ολοκληρωθεί και ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής, η Επιτροπή να συνέλθει σε νέα Συνεδρίαση για την συνέχεια της 
αξιολόγησης.  

Σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 04 Νοεµβρίου 2015, κατόπιν της πρόσκλησης µε αρ. πρωτ. 19595/03-
11-2015 της προέδρου προς τα µέλη της Επιτροπής, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε και 
έχοντας ολοκληρώσει τον έλεγχο της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής κάθε 
διαγωνιζοµένου,  σε συνεργασία µε τον εκάστοτε οργανισµό έκδοσης της επιστολής αυτής, 
και τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, 
έκρινε ως αποδεκτές: 

- Την προσφορά του Κουρτίδη Ανέστη του Νικολάου µε ηλεκτρονικό αριθµό προσφοράς 

20518/22-10-2015 και µε αριθµό πρωτοκόλλου υποβολής έντυπης προσφοράς 19190/26-10-2015,  

 

- Την προσφορά της ∆ιαµαντόγλου Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. µε ηλεκτρονικό αριθµό προσφοράς 

21680/23-10-2015 και µε αριθµό πρωτοκόλλου υποβολής έντυπης προσφοράς 19281/27-10-2015,  

ώστε να συνεχίσουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά την αποσφράγιση των 

οικονοµικών προσφορών.   

ΑΔΑ: ΩΞΩ7ΩΞΜ-ΙΛ9



 Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή 
τους και ότι µπορούν µέσα σε µία (1) ηµέρα από την επόµενη της ανάρτησης του παρόντος να 
υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή.  

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 
προχωρήσει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των οικονοµικών προσφορών µόνο των έγκυρων προσφορών. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα τις διαβιβάσει µαζί µε το πρακτικό και την γνώµη της στην 
Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει τις ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα 
εγκρίνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνισµού. 
Στις 6/11/2015 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ένσταση από την οµόρρυθµη εταιρεία 

«∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του από 4-11-2015 πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών συµµετοχής και για το λόγο αυτό την Τετάρτη 11 Νοεµβρίου 2015,  συνήλθε η 

αρµόδια τριµελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών παροχής υπηρεσιών έτους 2015, για την 

σύνταξη της παρούσας γνωµοδότησης  σχετικά µε την ένσταση που υποβλήθηκε από την 

εταιρεία «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του από 4-1-2015 πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «Συντήρηση 

και Επισκευή Οχηµάτων και Μηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου 2015» και συντάχθηκε η σχετική 

γνωµοδότηση η οποία έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο, στα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου την Τετάρτη 11 Νοεµβρίου 

2015,  συνήλθε η αρµόδια τριµελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών παροχής 

υπηρεσιών έτους 2015, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, για την 

σύνταξη της παρούσας γνωµοδότησης  σχετικά µε την ένσταση που υποβλήθηκε από 

την εταιρεία «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του από 4-1-2015 

πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής για την ανάδειξη αναδόχου για την 

παροχή «Συντήρηση και Επισκευή Οχηµάτων και Μηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου 2015» 

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµόν 27/2015 µελέτη του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και µε 

προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 137.956,80€ µε Φ.Π.Α. 23%, που 

πραγµατοποιήθηκε µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ηλεκτρονικών 

προσφορών στις 23 Οκτωβρίου 2015, και για τον οποίο εκδόθηκε η 203/2015 (περί 

έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 02/21-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Παροχής 
Υπηρεσιών έτους 2015 αποτελείται από τους: 1) Κούτρα Φανή, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. 
ως Πρόεδρο η οποία και παρέστη, 2) Μαθιουδάκη Νικολέττα, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως 
Τακτικό µέλος, η οποία παρέστη και 3) Κοµσή Γεωργία, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως 
Τακτικό µέλος, η οποία παρέστη.  

  Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρέλαβε την ένσταση της εταιρείας «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 06-11-2015 προς την Επιτροπή 
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∆ιαγωνισµού. Κατά την εξέταση της εν λόγω ένστασης διαπιστώθηκε ότι η ένσταση βάλλεται  

κατά του  από 4-1—2015 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και κατά της 

συµµετοχής της ατοµικής επιχείρησης του Κουρτίδη Ανέστη.  

Η εν λόγω ένσταση αποτελείται από δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος της αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο της εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου σε ισχύ για φωτιά, 
κλοπή κλπ προκειµένου να διασφαλίζεται η κινητή περιουσία του ∆ήµου, που πρέπει να 
προσκοµίσει ως δικαιολογητικό επί ποινή αποκλεισµού ο κάθε συµµετέχοντας στο 
διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 17660/30-9-2015 Ηλεκτρονική ∆ιακήρυξη, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 16. Ο συµµετέχοντας Κουρτίδης Ανέστης προσκοµίζει το εν 
λόγω ασφαλιστήριο συµβόλαιο, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις κλοπής και φωτιάς, αλλά 
περιορίζεται ως προς το περιεχόµενο δηλαδή το ασφαλιστήριο καλύπτει «τον µηχανολογικό 
εξοπλισµό και τα µηχανήµατα έργου τρίτων, συνεργείου επισκευής µηχανηµάτων έργου, που 
βρίσκονται εντός οικοδοµής 280 τµ, η οποία είναι κατασκευασµένη από µπετόν αρµέ µε 
τοιχοποιΐα τουβλόκτιστη και στέγη από λαµαρίνα στηριζόµενη επί σιδηροδοκών», χωρίς 
όµως να ασφαλίζεται και ο περιβάλλοντας χώρος όπως ζητείται από την διακήρυξη. 

Στο δεύτερο σκέλος της αναφέρεται στη διάταξη της διακήρυξης στο άρθρο 10 παρ. 14, στην 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι είναι σε θέση να προσφέρουν εξυπηρέτηση service σε 
24 ώρες ακόµη και µε κινητό συνεργείο (προσκοµίζοντας την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας 
του συγκεκριµένου οχήµατος της επιχείρησης) ή αντικατάσταση του προς επισκευή 
εξαρτήµατος µέχρι επισκευής καθώς και ότι υπάρχει παρακαταθήκη ανταλλακτικών άµεσης 
ανάγκης, την οποία πρέπει να προσκοµίσει ως δικαιολογητικό επί ποινή αποκλεισµού ο κάθε 
συµµετέχοντας στο διαγωνισµό. Ο συµµετέχοντας Κουρτίδης Ανέστης προσκοµίζει τη 
συγκεκριµένη υπεύθυνη δήλωση µαζί µε τα απαραίτητα αντίγραφα αδειών, από όπου 
προκύπτει ότι το ένα όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΗΗ 9248 είναι NISSAN NAVARA 
χρησιµοποιείται για την επισκευή µηχ/των λατοµείων, ορυχείων, αντ/κα αυτ/των και το άλλο 
όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΥ 4226 είναι MERCEDES φορτηγό κλειστό µη 
ανατρεπόµενο και σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωσή του είναι σε θέση να προσφέρει 
εξυπηρέτηση service σε 24 ώρες µε στόλο κινητού συνεργείου και είναι σε θέση να 
αντικαταστήσει το εκάστοτε εξάρτηµα µέχρι την αντικατάστασή του και ότι στο συνεργείο 
υπάρχει παρακαταθήκη ανταλλακτικών άµεσης ανάγκης. 

Οπότε ως προς το πρώτο µέρος δεχόµαστε την ένσταση της εταιρείας «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και την απορρίπτουµε ως προς το δεύτερο µέρος. 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κρίνει την ένσταση της εταιρείας 
«∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» εν µέρει δεκτή, και προτείνει την απόρριψη της 
προσφοράς του ΚΟΥΡΤΙ∆Η ΑΝΕΣΤΗ του Νικολάου από το επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει µαζί µε το πρακτικό και την γνώµη της στην 
Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει την ένσταση, και θα αποφασίσει για την έγκριση ή 
µη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνισµού ώστε να 
προχωρήσει ή όχι ο διαγωνισµός στο επόµενο στάδιο. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από 4-11-2015 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

συµµετοχής, την από 6/11/2015 ένσταση της οµόρρυθµης εταιρίας «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., την από 11-11-2015 γνωµοδότηση της επιτροπής και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει την από 11/11/2015 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κρίνει την ένσταση της εταιρείας «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» εν µέρει 
δεκτή.  

∆. Προτείνει την απόρριψη της προσφοράς του ΚΟΥΡΤΙ∆Η ΑΝΕΣΤΗ του Νικολάου από το 

επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και τη συνέχιση της εταιρίας «∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού 
  

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησαν τα τακτικά µέλη της επιτροπής Κανταράς Αναστάσιος & 

Τσινάς Αργύριος 

 

 

 Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    254 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  20η  Νοεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΞΩ7ΩΞΜ-ΙΛ9
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