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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία   
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                         
       
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ : Εκδίκαση ένστασης  κατά του πρακτικού Νο1  της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας στο ∆ήµο 
∆ιονύσου» και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Με την υπ’ αριθ 279/12.09.2016  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής απορρίφθηκε  το 
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας στο ∆ήµο ∆ιονύσου και αποφασίστηκε η επανάληψη αυτού . 
 
  Με την υπ αριθ. 1661/25639/20.09.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 06.10.2016 και ώρα 10.00 π.µ.. 
 
 Στις 06.10.2016 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε το πρακτικό Νο1 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  
 
  «… Αφού η επιτροπή έλαβε υπ' όψιν τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη του 
διαγωνισµού στις 10.00 π.µ. Κατόπιν, κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν µέρος στο διαγωνισµό 
να προσέλθουν και να παραδώσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής, σε ενιαίο κλειστό και 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον οποίο θα περιέχονται και σφραγισµένοι φάκελοι µε τις τεχνικές 
και οικονοµικές προσφορές, και να επιδείξουν το δελτίο ταυτότητας τους. 
Στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου κατέθεσαν τον φάκελο προσφοράς τους, οι παρακάτω  
υποψήφιοι   ανάδοχοι : 
 

1) «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε 
αριθ. πρωτ.  27143/03.10.2016 

2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε αριθ. πρωτ. 27588/05.10.2016 
3) ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ µε αριθ. πρωτ. 27640/05.10.2016 

 
   Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του προσήλθε  και παρέδωσε 
εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής φάκελο προσφοράς  ο παρακάτω υποψήφιος ανάδοχός: 
 

• ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   
 
  Οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και 
µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. 
  
   Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, 
η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και συνέχισε τη συνεδρίαση για την 
καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής µονογράφοντας τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής. 

  Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών και το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών  
ακολούθησε ο έλεγχος της πληρότητας αυτών και η επιτροπή διαπίστωσε ότι:  
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A) η εταιρεία «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ»  στην υπεύθυνη δήλωση που 
κατέθεσαν δεν αναφέρουν ότι θα παρίστανται  ως µάρτυρες στις ανακριτικές αρχές του 
ΚΕΠΕΚ & της αστυνοµίας σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 
3.7.2. της διακήρυξης, επίσης δεν αποδεικνύεται η προϋπηρεσία τους σε οποιοδήποτε 
∆ήµο όχι λιγότερη των δύο ετών ,      

B) ο Νικολάου Ευάγγελος του Ιωάννη δεν κατέθεσε πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου 
µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα του, που θα 
έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού , σύµφωνα µε 
το άρθρο 3.1 της διακήρυξης, 

  
Γ)   ο Μιχάλης Ευθύµιος  δεν κατέθεσε  πτυχίο   καθώς επίσης δεν αποδεικνύει την     
προϋπηρεσία του ως τεχνικό ασφαλείας σε οποιοδήποτε ∆ήµο,  
 
∆)   ο  ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ κατέθεσε ορθά όλα τα δικαιολογητικά  που 
προβλέπονται από τη  διακήρυξη  και η Επιτροπή τον έκανε δεκτό για τη συνέχεια του 
διαγωνισµού. 

 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή :  
1.  την αποδοχή  της προσφοράς για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του Παραδειση 
Κ. Αλέξανδρου και 
2. την απόρριψη των προσφορών  και αποκλεισµό από τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για τους κάτωθι οικονοµικούς φορείς : 

• η εταιρεία «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ»   

•  ο Νικολάου Ευάγγελος του Ιωάννη 

• ο Μιχάλης Ευθύµιος   

 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. 

      Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα…» 
 
 
 
Στις 24.10.2016 η εταιρεία «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. 
ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε αρίθµ. πρωτ. 29791 κατέθεσε ένσταση κατά του πρακτικού Νο1 
της επιτροπής αξιολόγησης . Στις 01.02.2017 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγηση και συνέταξε 
την γνωµοδότηση, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε την οποία :  
 
  « ….Η Επιτροπή ύστερα από την εξέταση της συνηµµένης ένστασης διαπίστωσε ότι  κατατέθηκε 

εκπρόθεσµα στις 24.10.2016 και αφορούσε δικαιολογητικό που αναφερόταν στο άρθρο 3.7.2 
της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή δεν προχωράει στην αξιολόγηση της ένστασης, καθώς κατατέθηκε µεταγενέστερα 
και συγκεκριµένα ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και αποστολή του 
Πρακτικού Νο1 στις συµµετέχουσες εταιρείες, διότι σύµφωνα µε  το άρθρο 4.1.α της διακήρυξης 
οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως εξής : 
 «Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα»  
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας 
ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο σύνολό της . 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε την παρούσα γνωµοδότηση την 
οποία  καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα…» 
 
 
 
 
 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
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1) Την υπ’ αριθ. 1661/25639/20.09.2016 διακήρυξη 
2) Το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
3) Την υπ'αρ.29791 ένσταση της εταιρείας «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  
 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆.28/80 και του  άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 

   1- Η αποδοχή της 01.02.2017 γνωµοδότησης επί ενστάσεως κατά του Πρακτικού Νο1 και 
συγκεκριµένα η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  
 και   
 2.-Η έγκριση του πρακτικού Νο 1,και  η συνέχιση  ή µη του διαγωνισµού .  
  
          Η Αντιδήµαρχος  

    Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 

    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα: 
1.Το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής αξιολόγησης  του διαγωνισµού  

2.Η γνωµοδότηση  της Επιτροπής αξιολόγησης  του διαγωνισµού 

3.Η ένσταση της εταιρείας «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.»           

 
 


