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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-3-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..26/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2ης/7-3-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Μαρτίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..5506/3-3-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο:  «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ, προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «∆ιαµόρφωση 
χώρων γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 
43.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Εκδίκαση ένστασης  κατά του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού υπόγειων 
κάδων» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση : Α)Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την 
υπηρεσία «Πλύσιµο και Καθαρισµό Μεταφορικών µέσων Έτους 2015» συνολικού 
προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 
Β) Συνέχιση της διαδικασίας µε απ΄ευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο  για 
την  ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία  «Πλύσιµο και Καθαρισµός Μεταφορικών 
µέσων Έτους 2015»  συνολικού προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23%». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», συνολικού 
προϋπολογισµού 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου που θα στεγαστούν 
υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου » και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & 
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Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντώµωση - Μυοκτονία - 
Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» προϋπολογισµού 
14.377,47 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών 
και εξοπλισµού πρασίνου, συνολικού προϋπολογισµού 45.477,91€». 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο1 και της από 

11.01.2016 γνωµοδότησης  της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για 
την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων 
αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού » και λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, 
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού»».  
ΘΕΜΑ 15ο:« Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, συνολικού προϋπολογισµού 
539.109,00€».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων» προϋπολογισµού 
4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου ∆ιονύσου» Οµάδες Ε, Ζ & Η» προϋπολογισµού 
49.323,00 € συµπ. ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 18ο:  «Λήψη απόφασης περι έγκρισης αποδοχής κληρονοµίας». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 184.751,20€ στον Κ.Α. 
30.7323.0043 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “Οδοποιία 
διαφόρων δηµοτικών οδών 2013”».  
ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300.882,39€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) στον Κ.Α. 30.7332.0012 του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο“ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ”». 
ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους € 4.846,82 για το έργο: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ » ∆.Κ. 
Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 191.88€ για τη 
δηµοσίευση ανακοίνωσης για την τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης στις οδούς 
Ευξείνου Πόντου (Β' Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου της ∆.Ε. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 23ο:  «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 53.346,82€ στον Κ.Α. 
15.7331.0003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο“ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ”». 
ΘΕΜΑ 24ο:  «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 92.000,00 € για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2015 
»». 
ΘΕΜΑ 25ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€  για την 
πληρωµή του έργου µε τίτλο : «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)». 
ΘΕΜΑ 26ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την 
πληρωµή της µελέτης µε τίτλο : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ 
∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 27ο:  «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους : 

ΑΔΑ: 75Β5Ω93-5ΒΧ



Σελίδα 3 από 15 
 

1. 6.489.399,00 € στον Κ.Α. 63.7341.0002 για την πληρωµή των επιλέξιµων 
δαπανών (Τµήµα Α του Υποέργου 2, Υποέργο 3 και Υποέργο 5),   

2. 600.000,00 € στον Κ.Α. 25.7312.0047 για την πληρωµή των µη 
επιλέξιµων δαπανών (Τµήµα Β του Υποέργου 2)  και  

3. 26.262,23 € στον Κ.Α. 63.7412.0001 για την πληρωµή της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης του Υποέργου 3  

της πράξης: «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. 
Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 28ο:  «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους: 
α. 280.000,00€ στον Κ.Α. 63.7341.0003 και 
β. 60.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για 
την πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΝΟΙΞΗΣ»». 
ΘΕΜΑ 29ο:  «Αίτηµα της κας Χατζή Γεωργίας για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός της σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 30ο:  «Αίτηµα της κας Μουτούση Ανδριανής για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός της σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού 
Συγκροτήµατος (Booster) και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) Αντλιοστασίου 
στη Θέση Τρία Πεύκα της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού 
Συγκροτήµατος (Booster) στο Αντλιοστάσιο ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Αγίου Στεφάνου».  
ΘΕΜΑ 33ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Αντλιοστασίου Γηπέδου 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 34ο:  «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης σε Σωλήνα Ύδρευσης 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 35ο: «ΑΣΚΗΣΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2354/2015 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε από την συζήτηση του 11ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης ως µέλος της Ε∆. 
 Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος απείχε από την συζήτηση των 5ου , 6ου ,13ου , 14ου , 
και 17ου θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ως µέλος της Ε∆. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..26/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο1 και της από 

11.01.2016 γνωµοδότησης  της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για 
την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων 
αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού » και λήψη σχετικής απόφασης». 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 

  
 Με την υπ’ αριθ 159/26.08.2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων 
αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού  του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε την  
διαδικασία του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. 
      Με την υπ’ αριθ. 292/12.10.2015  απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής : α) 
εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-
µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού  , η 
διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 90.000,00€ σε βάρος διαφόρων ΚΑ του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ,  β)  εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 23/2015 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και γ) εγκρίθηκαν οι όροι της  διακήρυξης. 
 
  Με την υπ αριθ. 2188/30831/02.11.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  
ο διαγωνισµός µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 20.11.2015 και 
ώρα 15.00µ.µ.. 
 
 Στις 26.11.2015 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε το πρακτικό Νο1 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  
 
 
 «… Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για 
τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων και δεξαµενών 
πόσιµου νερού»» προϋπολογισµού 90.000,00 € συµπ. ΦΠΑ  παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης 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 18020. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 20/11/2015 και ώρα 15:00 η δε 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε  η 26/11/2015 
και ώρα 10:30 µ.µ. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (6075_17 και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 18020 και 
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως 
«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί πέντε(5) προσφορές. 
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 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα 

Υποβολής προσφοράς  

& α/α ηλεκτρ. 

προσφοράς  

1 HELLAS ENVIRONMMENT 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

 

20/11/2015 14:21:38  

 

2 I.ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ 

 

20/11/2015 12:48:22  

 

3 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΠΑΝ

ΑΓΙΩΤΗΣ  

 

20/11/2015 06:34:47  

 

4 ΜΕΣΣΗΝΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣ

ΙΟΣ  

 

18/11/2015 23:45:51  

 

5 ΣΤΑΘΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΝΙΚΟΣ  

 

20/11/2015 14:40:50  

 

 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια  η επιτροπή που διαθέτει 
τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε 
διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα 
να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι 
υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 9), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο 
στάδιο του διαγωνισµού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α 
συστήµατος: 
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 Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 

Έντυπης 

Υποβολής 

1 HELLAS ENVIRONMMENT 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ  

23285 20/11/2015 

14:21:38  

 

2 II.ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ 

 

22677 20/11/2015 

12:48:22  

 

3 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ

,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

23286 20/11/2015 

06:34:47  

 

4 ΜΕΣΣΗΝΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝ

ΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

22796 18/11/2015 

23:45:51  

 

5 ΣΤΑΘΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΝΙΚΟΣ  

 

23076 20/11/2015 

14:40:50  

 

 

 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών της προσφοράς, η επιτροπή ελέγχει τα 
δικαιολογητικά του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική προσφορά» 
του διαγωνιζόµενου και αποφασίζει για το αν πρέπει να αποκλεισθεί ή να προχωρήσει 
στο επόµενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση/αξιολόγηση του 
υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά» όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 9 της 
υπ’αριθµ 30831/2015 διακήρυξης. 
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Σύµφωνα µε τα όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες η επιτροπή 
αξιολογώντας τον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική προσφορά», 
διαπίστωσε ότι  το σύνολο των ανωτέρω εταιρειών  υπέβαλαν πλήρη φάκελο 
δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους της υπ’αριθµ. 30831/2015  
διακήρυξης και συνεχίζουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι ο έλεγχος της 
τεχνικής προσφοράς. 

 

 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε και τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς, 
των εταιριών διαπίστωσε ότι ήταν σύµφωνες µε τους όρους της µελέτης της 
υπ΄αρίθµ.: 30831/2015  διακήρυξης, οπότε θα συνεχίσει µε την αποσφράγιση του 
συνόλου των οικονοµικών προσφορών 
 

Η αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί δύο εργάσιµες 
ηµέρες µετά τη κοινοποίηση του παρόντος στους συµµετέχοντες  και ώρα 10:00πµ.» 

 

Στις 18. 12 .2015 η εταιρεία « ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» µε αρίθµ. πρωτ. 35828 κατέθεσε 
ένσταση κατά του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης . Στις 11.01.2016 
συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγηση και συνέταξε την γνωµοδότηση «Επί 
ενστάσεως κατά του πρακτικού Νο1» , που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε την οποία :  

 

«…Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για 
τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων και δεξαµενών 
πόσιµου νερού»» προϋπολογισµού 90.000,00 € συµπ. ΦΠΑ   και την αριθµ. πρωτ. 
35828/18-12-2015 Ένσταση παρατηρεί τα εξής: 
 
1. Ο ενιστάµενος προσφεύγει κατά της κ/ξ «ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ» καθώς δεν έχουν καταθέσει «Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής από το οποίο να  προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση...Για τη συµµετοχή  της εν λόγω εταιρίας...θα πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και από τα δύο κοινοπρακτούντα 
µέρη...». 
Σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι το πρώτο µέρος της κ/ξ « 
ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ» έχει καταθέσει το αριθµ. πρωτ. 9830/2015 Πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου Αθηνών, Τµήµα Ασφαλιστικών Μέτρων ότι δεν «έχει τεθεί σε 
αναγκαστική διαχείριση».  Αντίστοιχα το δεύτερο µέρος της κ/ξ «ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ» έχει καταθέσει το αριθµ. πρωτ. 9831/2015 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου 
Αθηνών, Τµήµα Ασφαλιστικών Μέτρων  ότι δεν «έχει τεθεί σε αναγκαστική 
διαχείριση». Αµφότερα το σύνολο των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών έχει 
υποβληθεί συστηµικά και αποσταλεί ταυτόχρονα και σε έντυπη µορφή.  
 
2. Ο ενιστάµενος προσφεύγει κατά της εταιρίας «ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ» καθώς δεν έχει 
καταθέσει «Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να  
προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση...Για τη 
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συµµετοχή της εν λόγω εταιρίας...θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής ...». 
Σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η εταιρία «ΣΤΑΘΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ» έχει καταθέσει το αριθµ. πρωτ. 7268/2015 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου 
Αθηνών, Τµήµα Ασφαλιστικών Μέτρων  ότι δεν «έχει τεθεί σε αναγκαστική 
διαχείριση». Το σύνολο των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών έχει υποβληθεί 
συστηµικά και αποσταλεί ταυτόχρονα και σε έντυπη µορφή.  
 
3.  Ο ενιστάµενος προσφεύγει κατά της εταιρίας «HELLAS ENVIRONMMENT 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  καθώς: 
 
α) «Σύµφωνα µε τη διακήρυξη ... οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να καταθέσουν 
ασφαλιστική ενηµερότητα για όλους τους απασχολούµενους µε εξαρτηµένη σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών 
που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 
µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Η εν λόγω 
εταιρεία δεν προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα για την κα. Καλαµαρίδου, ούτε και 
για το προσωπικό που δηλώνει ότι θα απασχολήσει στο εν λόγω έργο αλλά και η 
ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ που κατέθεσε αναφέρει ότι ισχύει αποκλειστικά για 
δανειοδότηση και κανέναν άλλο σκοπό όπως η συµµετοχή σε διαγωνισµό ή άλλη 
νόµιµη χρήση.» 
  
Η επιτροπή ως προς το πρώτο µέρος της ένστασης παρατηρεί: 
α.1) Στις 14/12/2015  και ώρα 16:05:43 προσέφυγε στη διαχειρίστρια του διαγωνισµού 
µε Αίτηµα Συµπληρωµατικών Πληροφοριών προς την εταιρία  «HELLAS 
ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το 
οποίο έχει ως ακολούθως: «Παρακαλούµε όπως διαβιβάσετε στην εταιρία HELLAS 
ENVIOROMENT ΕΠΕ συµµετέχων µε την αριθµ. 23285 προσφορά της στο συστηµικό 
διαγωνισµό µε α/α 18020 το ακόλοθο ερώτηµα; Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
προκύπτει ότι η εταιρία HELLAS ENVIOROMENT ΕΠΕ έχει καταθέσει την αριθµ 
πρωτ. 430578/27-10-2015 ασφαλιστική ενηµερότητα του ΙΚΑ, η οποία και καλύπτει 
την επιχείρηση για όλους τους εργαζοµένους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας. 
Σύµφωνα µε το άρθρ. 6.1 της οικίας διακήρυξης οι συµµετέχοντες οφείλουν να 
καταθέσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας « για όλα τα 
ταµεία.....συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς ...» Ως εκ τούτου, και προς διευκόλυνση του έργου µας 
παρακαλούµε για την αποστολή µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, θεωρηµένης 
(απλό φωτοαντίγραφο) Κατάστασης Προσωπικού. Παρακαλούµε, όπως η 
συγκεκριµένη αποστολή να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη 
λήψη του παρόντος συµπληρωµατικού αιτήµατος.».  
 
Η διαχειρίστρια του διαγωνισµού διαβίβασε το ανωτέρω αίτηµα στις 14/12/2015 και 
ώρα 16:07:38 στη συµµετέχουσα εταιρία, η οποία απάντησε στη πλατφόρµα 
εµπρόθεσµα την επόµενη 15/12/2015 και ώρα 11:02:45 επισυνάπτοντας «Πίνακα 
Προσωπικού» που έχει υποβληθεί στο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης  Βοιωτίας, ο 
οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, για το σύνολο του 
προσωπικού είναι ασφαλισµένο σήµερα.  Επιπλέον, η επιτροπή δηλώνει ότι καµία 
εταιρία δεν υποχρεούται σύµφωνα µε τη προκήρυξη να προσκοµίσει ασφαλιστική 
ενηµερότητα   για το προσωπικό που δηλώνει ότι θα απασχολήσει στο εν λόγω έργο.  
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α.2) Η υποβληθείσα µε αριθµ. πρωτ. 433621/29/10/2015 (Αριθµ. Συστήµατος 
000/Π/278305/2015) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  αναφέρει ρητά ότι ισχύει 
«Για συµµετοχή σε δηµοπρασίες».   
 
β. «Σύµφωνα µε τη διακήρυξη...οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να καταθέσουν υπεύθυνη 
δήλωση ή κατάσταση ΙΚΑ  µε το προσωπικό ειδικότητας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 
που απασχολούν...». 
 
Η επιτροπή ως προς το δεύτερο µέρος της ένστασης παρατηρεί: 
Στην Υ/∆ της εταιρίας «HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» δηλώνεται «Το προσωπικό της ειδικότητας ηλεκτρολόγου εγκατάσταση 
που θα απασχοληθεί... αν κριθεί µειοδότης...». Επιπλέον, στο άρθρο 3 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων της 23/2015 µελέτης προβλέπεται επί ποινής αποκλεισµού 
η προσκόµιση κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού «αντίγραφα των αδειών 
εγκαταστάτου που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό».  
 
γ. «Σύµφωνα µε τη διακήρυξη...οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να καταθέσουν 
βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την εµπειρία τους στο αντικείµενο του διαγωνισµού. 
Η εν λόγω εταιρία δεν υπέβαλλε καµιά τέτοια βεβαίωση. Το µόνο που υπέβαλλε είναι 
σχετικές συµβάσεις ΟΤΑ που ανέλαβε κάποια άλλη εταιρεία µε την  επωνυµία WASTE 
ET WATER EΠΕ. Οι συµβάσεις δε αυτές δεν συνοδεύονταν από µία βεβαίωση της 
WASTE ET WATER EΠΕ περί χρήσης της συµµετέχουσας εταιρείας ως υπεργολάβου 
λόγω εντοπιότητας, χωρίς όµως να συνοδεύεται από κάποιο παραστατικό για την 
απόδειξη αυτού. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία εµπειρία που λαµβάνει κάποια εταιρεία 
από άλλη ιδιωτική συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τα σχετικά παραστατικά τιµολόγησης 
καθώς είναι και ο µόνος τρόπος αποδεδειγµένης εµπειρίας στον ιδιωτικό τοµέα.»  
 
Η επιτροπή ως προς το τρίτο µέρος της ένστασης παρατηρεί: 
Η εταιρία «HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» έχει καταθέσει πλέον των ανωτέρω αναφερόµενων βεβαιώσεων 
εµπειρίας και την από 30/09/2015 επικυρωµένη από τη δικηγόρο Ιωάννα 
Νιφοροπούλου βεβαίωση εµπειρίας χορηγούµενη από την εταιρία «ΕΤΒΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» για εργασίες αξίας €236.400,00 αρχής 
γενοµένης από 16/10/2013 και για χρονικό διάστηµα δύο (2) έτη.  
 
4. Ο ενιστάµενος προσφεύγει κατά της εταιρίας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ»  
καθώς: 
 
α) «Σύµφωνα µε τη διακήρυξη...οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να καταθέσουν 
βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την εµπειρία τους στο αντικείµενο. Ο εν λόγω 
συµµετέχοντας έχει καταθέσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για µεµονωµένες 
αποκαταστάσεις βλαβών και προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού. Συνεπώς, δεν 
προκύπτει η  εµπειρία την τελευταία εξαετία στη συντήρηση του εξοπλισµού, ούτε έχει 
προσκοµισθεί κάποια βεβαίωση για σύµβαση επισκευής συντήρησης µεγάλης 
χρονικής διάρκειας, ώστε να καλύπτεται η απαίτηση της διακήρυξης.» 
 
Η επιτροπή ως προς το πρώτο µέρος της ένστασης παρατηρεί: 
Η εταιρία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ» κατέθεσε, 
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1. την αριθµ. πρωτ. 470/23-4-2015 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της ∆.Ε.Υ.Α. 
Ερέτριας 

2. την αριθµ. πρωτ. 10019/22-04-2015 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

3. την αριθµ. πρωτ. 32323/17-11-2015 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

4. την αριθµ. πρωτ. 32319/17-11-2015 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

5. την αριθµ. πρωτ. 9343/14-12-1995  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης για έργο της 
Περιφέρειας Αττικής. 

6. την αριθµ. πρωτ. 9786/8-7-1996  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης σαν υπεύθυνος 
έργου της Περιφέρειας Αττικής. 

7. την αριθµ. πρωτ. 10889/16-7-1996 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης σαν υπεύθυνος 
έργου της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
β. «Επίσης στην εν λόγω προσφορά κατατίθονται και τιµοκατάλογοι ανταλλακτικών, οι 
οποίοι θα έπρεπε να συµπεριληφθούν στην Οικονοµική προσφορά, καθώς 
οποιαδήποτε οικονοµικό στοιχείο δεν µπορεί να εµφανίζεται στους φακέλους των 
∆ικαιολογητικών συµµετοχής / Τεχνικών προσφορών.» 
 
Η επιτροπή ως προς το δεύτερο µέρος της ένστασης παρατηρεί: 
Η εταιρία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ» έχει καταθέσει απόσπασµα του 
τιµοκαταλόγου µε αναφορά σε συγκεκριµένα ανταλλακτικά τρίτης εταιρίας οικονοµικού 
έτους 2013. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 30831/2188/2-11-2015 διακήρυξη. 
2) Το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
3) Την αριθµ. πρωτ. 35828/18-12-2015 ένσταση 
 
 
προτείνει προς Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου: 
 
1. Την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της κ/ξ 
«ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», καθώς η συγκεκριµένη εταιρία 
έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη και για τα δύο µέλη της κ/ξ και ως εκ τούτου είναι πλήρης. 
 
2. Την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ», καθώς η συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη και ως εκ τούτου είναι 
πλήρης. 
 
3.1 Την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως 
προς το πρώτο σκέλος καθώς η συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 
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3.2  Την αποδοχή  της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως 
προς το δεύτερο σκέλος καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της 23/2015 µελέτης προβλέπεται επί ποινής αποκλεισµού η 
προσκόµιση κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού «αντίγραφα των αδειών 
εγκαταστάτου που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό». 
 
3.3 Την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως 
προς το τρίτο σκέλος καθώς η συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 
 
4.1 Την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ», ως προς το πρώτο σκέλος καθώς η συγκεκριµένη 
εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη και είναι πλήρης. 
 
4.2 Την απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ», ως προς το δεύτερο σκέλος καθώς η υποβολή του 
συγκεκριµένου καταλόγου δε προβλέπεται από τη διακήρυξη ως εκ τούτου η 
Επιτροπή αφενός δε έχει λάβει υπόψη της τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά και 
αφετέρου η υποβολή τους δεν αλλοιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία καθώς οι τιµές 
τρίτων δε δεσµεύουν τη συµµετέχουσα εταιρία.» 
 
Στις 18. 01 .2016 η εταιρεία « ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» µε αρίθµ. πρωτ. 1123 κατέθεσε 
ένσταση κατά της γνωµοδότησης  της επιτροπής αξιολόγησης . Στις 20.01.2016 
συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγηση και συνέταξε την γνωµοδότηση «Επί 
ενστάσεως», που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε την 
οποία :  

 

 
«….Σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρου 20 του Π∆ 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α)  «Αι επί της 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται εις την διενεργήσασαν την 
δηµοπρασίαν επιτροπήν ή εις τον δήµον ή την κοινότητα µέχρι και της εποµένης από 
της διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργασίµου ηµέρας ή της εποµένης της 
ανακοινώσεως του αποτελέσµατος εις τας περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως 
των προσφορών, περί ων η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Αι 
κατατιθέµεναι εις τον δήµον ή την κοινότητα ενστάσεις πρωτοκολλούνται και 
διαβιβάζονται αυθηµερόν εις την διενεργήσασαν την δηµοπρασίαν επιτροπήν.»   
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της αριθµ. πρωτ. 30831/2188/2-11-2015 της οικείας 
διακήρυξης «Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Ε.∆. συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και 
διαβιβάζει (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα 
οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται επί 
των ενστάσεων και εν συνεχεία εγκρίνει το αποτέλεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 
Π.∆. 28/80 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη:  
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1) To  Π∆ 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α)  
2) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 30831/2188/2-11-2015 διακήρυξη. 
3) Την αριθµ. πρωτ. 1123/18-01-2016 ένσταση 
 
 
δεν εξετάζει την αριθµ. πρωτ. 1123/18-01-2016 ένσταση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ 
Ο.Ε.» επί της αριθµ. πρωτ. 35828/11-01-2016 Γνωµοδότησή της καθώς δε 
προβλέπεται η κατάθεση προσφυγής στο συγκεκριµένο στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, ήτοι κατά της γνωµοδότησης της επί ενστάσεως, ως εκ τούτου είναι 
αβάσιµη. Η Επιτροπή έχει γνωµοδοτική αρµοδιότητα, ενώ το αποφασιστικό επί των 
ενστάσεων αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής.» 
 

 
 

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 11.01.2016 γνωµοδότησης επί ενστάσεως κατά του 
Πρακτικού Νο1 και συγκεκριµένα : 

• Η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της κ/ξ 
«ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», καθώς η συγκεκριµένη 
εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα 
µε τη διακήρυξη και για τα δύο µέλη της κ/ξ και ως εκ τούτου είναι πλήρης. 

• Η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ», καθώς η συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη και ως εκ 
τούτου είναι πλήρης. 

• Η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προς το πρώτο σκέλος καθώς η 
συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

• Η αποδοχή  της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προς το δεύτερο σκέλος καθώς σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της 23/2015 µελέτης 
προβλέπεται επί ποινής αποκλεισµού η προσκόµιση κατά τη διαδικασία του 
διαγωνισµού «αντίγραφα των αδειών εγκαταστάτου που κατέχει το ανωτέρω 
προσωπικό». 

• Η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προς το τρίτο σκέλος καθώς η 
συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

• Η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ», ως προς το πρώτο σκέλος καθώς η 
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συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη και είναι πλήρης. 

• Η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ», ως προς το δεύτερο σκέλος καθώς η 
υποβολή του συγκεκριµένου καταλόγου δε προβλέπεται από τη διακήρυξη ως 
εκ τούτου η Επιτροπή αφενός δε έχει λάβει υπόψη της τα συγκεκριµένα 
δικαιολογητικά και αφετέρου η υποβολή τους δεν αλλοιώνει τη διαγωνιστική 
διαδικασία καθώς οι τιµές τρίτων δε δεσµεύουν τη συµµετέχουσα εταιρία.»  

 
 2.- Η αποδοχή της 20.01.2016 γνωµοδότης επί ενστάσεως  της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης. 
 
 3.-Η έγκριση του πρακτικού Νο 1, η συνέχιση του διαγωνισµού , µε 
αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών των εταιρειών «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.», 
«ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ», 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ» και η απόρριψη της εταιρείας«HELLAS 
ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
σύµφωνα µε την από 11.01.2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού.  
  

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π∆ 28/80. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
   1. Αποδέχεται την από 11.01.2016 γνωµοδότηση της Ε.∆. επί ενστάσεως κατά 
του Πρακτικού Νο1 και συγκεκριµένα : 

• Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της κ/ξ 
«ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», καθώς η συγκεκριµένη 
εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα 
µε τη διακήρυξη και για τα δύο µέλη της κ/ξ και ως εκ τούτου ο φάκελος 
συµµετοχής της είναι πλήρης. 

• Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ», καθώς η συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη και ως εκ 
τούτου ο φάκελος συµµετοχής της είναι πλήρης. 

• Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προς το πρώτο σκέλος καθώς η 
συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 
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• Αποδέχεται την ένσταση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προς το δεύτερο σκέλος καθώς σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της 23/2015 µελέτης 
προβλέπεται επί ποινής αποκλεισµού η προσκόµιση κατά τη διαδικασία του 
διαγωνισµού «αντιγράφων των αδειών εγκαταστάτου που κατέχει το ανωτέρω 
προσωπικό». 

• Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας  
«HELLAS ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προς το τρίτο σκέλος καθώς η 
συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

• Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ», ως προς το πρώτο σκέλος καθώς η 
συγκεκριµένη εταιρία έχει υποβάλει το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη διακήρυξη και ο φάκελος συµµετοχής της 
είναι πλήρης. 

• Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ», ως προς το δεύτερο σκέλος καθώς η 
υποβολή του συγκεκριµένου καταλόγου δε προβλέπεται από τη διακήρυξη ως 
εκ τούτου η Επιτροπή αφενός δεν έχει λάβει υπόψη της τα συγκεκριµένα 
δικαιολογητικά και αφετέρου η υποβολή τους δεν αλλοιώνει τη διαγωνιστική 
διαδικασία καθώς οι τιµές τρίτων δε δεσµεύουν τη συµµετέχουσα εταιρία.  

 
 2. Αποδέχεται την από 20.01.2016 γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού και αξιολόγησης επί ενστάσεως (αριθ. πρωτ. 1123/18-01-2016) της 
εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.» καθώς δεν προβλέπεται η κατάθεση προσφυγής στο 
συγκεκριµένο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, κρίνοντάς την αβάσιµη. 
 
 3. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για 
την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων 
και δεξαµενών πόσιµου νερού», διατάσσει τη συνέχιση του διαγωνισµού, µε 
αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών των εταιρειών «ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.», 
«ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ», 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ» και απορρίπτει την εταιρεία «HELLAS 
ENVIRONMMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
σύµφωνα µε την από 11.01.2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού.  
  
 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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∆ήµαρχος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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