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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 

ΘΕΜΑ : Εκδίκαση ένστασης  κατά του πρακτικού Νο1  της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού για την «προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού υπόγειων κάδων  » και λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 
 Με την υπ’ αριθ 210/27.10.2015  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της « Προµήθειας υπηρεσίας καθαρισµού υπόγειων κάδων του ∆ήµου, µε την  
διαδικασία του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. 
      Με την υπ’ αριθ. 367/17.11.2015  απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η 
δαπάνη για την ανάθεση της υπηρεσίας  , η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 6.000,00€ 
σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0004 µε τίτλο  «∆απάνες  Καθαρισµού – Πλύσιµο κάδων 
απορριµµάτων» ,  β)  εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 32/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και γ) 
εγκρίθηκαν οι όροι της  διακήρυξης. 
 
  Με την υπ αριθ. 2373/33667/30.11.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 16.12.2015 και ώρα 15.00µ.µ.. 
 
 Στις 22.12.2015 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. υπ’ αριθ. πρωτ. 33667/30-11-2015  διακήρυξη του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την ««Προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού υπογείων κάδων » προϋπολογισµού 
5.904,00 € 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 19006. Η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 16/12/15 και ώρα 15:00 η δε 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε  η 22/12/2015 και ώρα 10:30 
π.µ. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε 
τα διαπιστευτήρια, (staikos και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 19006 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν  υποβληθεί δύο (2) προσφορές. 
 
 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  & α/α 

ηλεκτρ. προσφοράς  

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  15/12/2015 18:22:42, 

 α/α 24242 
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 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  & α/α 

ηλεκτρ. προσφοράς  

2 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/12/2015 23:26:53 

α/α 24874 

 
:Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 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 8), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει 
από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 
 

 Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  24242 35756/18-12-2015 

2 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24874 35615/17-12-2015 

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 και την µελέτη της 
διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή , όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε 
τα  εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά 
του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει 
για αυτούς που πρέπει να αποκλεισθούν ή να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική 

α/α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε 

α/α 24242 

ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

α/α 24874 

1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ √ √ 

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

√ √ 

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦ .ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΙΚΑ – ΟΑΕΕ ,ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΙΚΑ & Υ.∆ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
   

√ √ 

5 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
/ΦΕΚ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Ι∆. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
/ΓΕΜΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ 
Υ.∆.  
  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) √ √ 

7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ √ √ 

8 Υ.∆ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  √ √ 

9 Υ.∆  ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΚΠ  √ √ 

10 Υ.∆ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ √ √ 

11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Υ.∆. √ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

12 Α∆ΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  

√ √ 

13 Α∆ΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  

√ √ 

14 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ √ √ 

15 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ √ √ 
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αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονοµικές προσφορές» όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 8 
της 33667/30-11-2015  διακήρυξης. 
 
Σύµφωνα µε τα όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες η επιτροπή αξιολογώντας τον υποφακελο 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική προσφορά», διαπίστωσε τα εξής : 

 
Οι συµµετέχοντες «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε». µε α/α συστήµατος 24242 και  
«ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» µε α/α συστήµατος 24874 υπέβαλαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών 
συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους της υπ’αριθµ. 33667/30-11-2015  διακήρυξης .  
Ως εκ τούτου, η επιτροπή κάνει δεκτές τις υποβληθείσες προσφορές  των παρακάτω δυο (2) εταιρειών και  
προχωρά στο επόµενο στάδιο ήτοι η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών  
 

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.   
2. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

Η αποσφράγιση των Οικονοµικών  Προσφορών  θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 11/02/2016 και ώρα 
12:00πµ.»   
 

Στις 10. 02 .2016 η εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» µε αρίθµ. πρωτ. 3241 
κατέθεσε ένσταση κατά του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης . Στις 15.02.2016 
συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγηση και συνέταξε την γνωµοδότηση, που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε την οποία :  

 
«….Η Ε.∆. για την  ένσταση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ήλεγξε:  

α) εάν η ένσταση που κατέθεσε η επιχείρηση είναι εµπρόθεσµη, δηλ. εάν κατατέθηκε µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή της ανακοίνωσης του σχετικού Πρακτικού στους 
διαγωνιζόµενους, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της µε αριθµό 33667/30-11-2015 διακήρυξης  
β) αν η ενιστάµενη επιχείρηση συµµετείχε στο συγκεκριµένο διαγωνισµό 
γ) αν η ένσταση φέρει ψηφιακή υπογραφή του οικονοµικού φορέα  
 
και διαπίστωσε ότι η  ανωτέρω ηλεκτρονική ένσταση υποβλήθηκε  εµπρόθεσµα στην πλατφόρµα του 
Ε.ΣΗ.∆Η.Σ, φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου και κατά συνέπεια γίνεται αποδεκτή από 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.  
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία εξέτασης της υποβληθείσας  ένστασης  και τη 
σύνταξη της σχετικής γνωµοδότησης, ως ακολούθως :  
 

Η εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τα εξής: 
1. «…..Κατά παράβαση του πεδίου 8 του σηµείου Α) της παρ 6.1 της διακήρυξης, η εν λόγω επιχείρηση δεν 

προσκόµισε σχετικό πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση (δηλαδή ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση για να κηρυχθεί σε πτώχευση), ……...» 
 

Όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου µε αριθµ. πρωτ. 40913/2015 που 
κατέθεσε η εταιρεία ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δεν έχει κατατεθεί καµία αίτηση για να 
κηρυχθεί σε κατάσταση Πτώχευσης οπότε δεν έχει εκδοθεί και αντίστοιχη απόφαση που να την 
κηρύττει σε κατάσταση πτώχευσης. 
 

2. «…Προσκόµισε την µε ΑΠ 464981 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ΙΚΑ για το προσωπικό του, αλλά 
παρέλειψε να προσκοµίσει Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας για το πρόσωπό του ως εργοδότης κατά 
παράβαση του πεδίου 3 του σηµείου Α) της παρ 6.1 της διακήρυξης. Επιπροσθέτως, δεν υπέβαλλε θεωρηµένη 
κατάσταση προσωπικού ως απαιτεί η διακήρυξη στο ίδιο πεδίο…….» 

 
Λαµβάνοντας υπ' όψιν τη νοµική µορφή της "εταιρείας" πρόκειται για (φυσικό πρόσωπο), έχουν 
προσκοµιστεί οι σχετικές βεβαιώσεις του ΙΚΑ και Υ.∆ σχετικά µε τους απασχολούµενους. 
 
 
 

3. «….Από την προσκοµιζόµενη άδεια κυκλοφορίας του ΜΕ77842 καδοπλυντηρίου προκύπτει, ότι  
το φέρον πλαίσιο όχηµα είναι έτους κατασκευής 1991, δηλαδή 24 ετών και η υπερκατασκευή  έτους  1999,  
δηλαδή  16  ετών.  Επιπλέον  οι  κινητήρες  του  εν  λόγω  µηχανήµατος  (ΜΕ)  δεν  καλύπτουν  καν  το  
πρότυπο  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  Euro 1.  Άρα  δηµιουργείται  το  ερώτηµα  ποια  σύγχρονη  
τεχνολογία  µπορεί  να  παρουσιάζει  το  προσφερόµενο  µηχάνηµα ως  
απαιτεί η διακήρυξη και η σχετική µελέτη...." 

 

  Από τα προσκοµιζόµενα στοιχεία προκύπτει ότι το συγκεκριµένο µηχάνηµα έχει τις απαιτούµενες 
εγκρίσεις και προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο ∆ της υπ'αρ.32/15 τεχνικής µελέτης. 

 
4. «..Ως  προς  το  καθαριστικό  υλικό  P3-grato PE991  που  η  εν  λόγω  επιχείρηση  προτίθεται  να  

χρησιµοποιήσει,  παρόλο  που  προσκοµίζεται  η  µε  ΑΠ  47414/07-07-2010  άδεια  ΕΟΦ  και  δελτίο  
δεδοµένων  ασφαλείας  της  “Henkel”,  δεν  προκύπτουν  από  πουθενά  οι  οδηγίες  χρήσης,  η  



 
4 

ενδεικνυόµενη  δοσολογία,  ώστε  να  µπορεί  να  αξιολογηθεί  η  αποτελεσµατικότητα  του  
προτεινόµενου προϊόντος. 
Επιπροσθέτως, η άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ του εν λόγω προϊόντος λήγει στις 31/12/2015, άρα  
πέραν από την ηµεροµηνία αυτή το εν λόγω προϊόν δεν νοµιµοποιείται να χρησιµοποιείται ως  
απολυµαντικό, και χάνει τον χαρακτήρα της «καταλληλότητας» ως ορίζει η διακήρυξη…» 

 
Κατά το διάστηµα διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού η άδεια κυκλοφορίας του απολυµαντικού 
προϊόντος µε την ονοµασία "P3-grato PE 991", ήταν σε ισχύ. Κατόπιν διευκρινίσεων µε την 
εταιρεία, κάτοχο του προϊόντος υπήρξε έγγραφη ενηµέρωση σχετικά µε την ανανέωση της άδειας 
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. 
Επίσης όσον αφορά αναφορά σε  οδηγίες χρήσης,  ενδεικνυόµενη δοσολογία κλπ. αναφέρονται στο 
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας αλλά δεν απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο ∆ της υπ'αρ. 32/15 
τεχνικής µελέτης. 
 

5. «..∆εν έχει υποβληθεί από την συµµετέχουσα επιχείρηση κανένα στοιχείο στο οποίο να παρουσιάζεται, έστω και
 συνοπτικά, ο  τρόπος εκτέλεσης  των  ζητούµενων εργασιών και η µεθοδολογία  που  θα  εφαρµοστεί  
προκειµένου  να  µπορεί  να  αξιολογηθεί  η  συµµόρφωση  της  προσφερόµενης  υπηρεσίας  µε  τις  
απαιτήσεις  της  µελέτης......» 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο ∆ της υπ'αρ. 32/15 τεχνικής µελέτης: «Έκαστος συµµετέχων µαζί µε την 
προσφορά που θα υποβάλλει στο ∆ήµο πρέπει να προσκοµίσει τις άδειες κυκλοφορίας και τα 
στοιχεία των αυτοκινήτων – µµηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει και ειδικά στοιχεία των 
καθαριστικών – απολυµαντικών µέσων που θα χρησιµοποιηθούν και πιστοποιητικά καταλληλότητας 
για το σκοπό αυτό. Όλα τα αυτοκίνητα – µµηχανήµατα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άριστα 
συντηρηµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευής τους. Καµία τεχνική προσφορά 
δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί, τα παρουσιαζόµενα 
στοιχεία των προσφορών, να περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δηµιουργία 
πλήρους και σαφούς εικόνας της προαναφερθείσας υπηρεσίας». 
 

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη πλήρους συµµόρφωσης των προσφερόµενων υπηρεσιών  µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης η Ε. ∆. θεωρεί ότι δεν µπορούν οι ανωτέρω αποκλίσεις να θεωρηθούν 
ουσιώδεις ούτε να επιλυθούν µε την παροχή  επιπλέον διευκρινήσεων.   
 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
1) Την υπ’ αριθµ. πρωτ.33667/30-11-15 διακήρυξη 
2) Το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
3) Την υπ'αρ.3241/10-2-16 ένσταση της εταιρείας "ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ .Ε.Ε" 
προτείνει  την  απόρριψη  της ένστασης, για τους λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω.» 

 
 
 

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 15.02.2016 γνωµοδότησης επί ενστάσεως κατά του Πρακτικού Νο1 και 
συγκεκριµένα η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» κατά 
του εργολάβου Μπαρούνη Ανδρέα και   
 2.-Η έγκριση του πρακτικού Νο 1, η συνέχιση του διαγωνισµού , µε αποσφράγιση 
οικονοµικών προσφορών  της εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και του εργολάβου  
Μπαρούνη Ανδρέα. 
  
  
          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 «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

           
 Κοινοποίηση :  

1) ∆/νση Περιβάλλοντος 
 

 
 


