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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                                    
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : Έγκριση α)του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 
9001:2015- ΕΛΟΤ 1429 : 2008» συνολικού προϋπολογισµού 59.901,00,€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και β) της υπ’αριθµ 9857/11-4-2016. 
Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την  υπ΄αριθµ 7703/29-3-2016 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  Α.Ε» κατά του 
Πρακτικού Νο. 1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 

2. Τις διατάξεις  του  Π∆  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  Ο.Τ.Α»   

(ΦΕΚ  11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 
 

3. Την 218/29-10-2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της 
εν θέµατι υπηρεσίας. 

4. Την 360/13-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης  του ποσού των 59.901,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6142.0026 µε την ονοµασία «Βελτίωση 
∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008 » του Προϋπολογισµού 
2015.  

5. Την 374/24-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της 
από 29-10-2015 Μελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας.  

6. Την 398./08-12-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η από 30-11-2015 
Μελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη Βελτίωση ∆ιοικητικής 
Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008  

7. Την υπ’αριθµ 577/12-1-2016 εκπρόθεσµα υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας AG ADVENT 
AE κατά των όρων της διακήρυξης  

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Το αριθµ πρωτ 1030/15-1-2016 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών προς την εταιρεία AG 
ADVENT AE σύµφωνα µε το οποίο η ένσταση χαρακτηρίζεται ως εκπρόθεσµη και 
απορρίπτεται: «……….ΘΕΜΑ :  Εκπρόθεσµη υποβολή Ένστασης - αριθµ πρωτ 577/12-01-2016- της εταιρείας 

AG ADVENT AE κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου 
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429 : 2008»  Έχοντας υπόψη: Τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις  
του  Π∆  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  Ο.Τ.Α»  ΦΕΚ  11/Α), 
οπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. Την 218/29-10-2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας .Την 374/24-11-2015 Aπόφαση της Oικονοµικής Eπιτροπής µε 
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 29-10-2015 Μελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης 
Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας .Την .398./08-12-2015 Aπόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 
από 30-11-2015 Μελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και οι σχετικοί 
όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη Βελτίωση ∆ιοικητικής 
Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008.Tην αριθµ.πρωτ. 36335/24-12-2015 διακήρυξη 
όπου  ορίστηκε η 19η Ιανουαρίου 2016  ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Την άριθµ πρωτ 577/12-
1-2016 ένσταση της εταιρείας AG ADVENT A E κατά των όρων της διακήρυξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της 
διακήρυξης «…Οι ενστάσεις κατά των όρων της διακήρυξης θα καταθέτονται εγγράφως  στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία µέχρι και την 7Η Ιανουαρίου και ώρα 
14:00 …..»Κατόπιν των ανωτέρω η ένσταση χαρακτηρίζεται ως εκπρόθεσµη οπότε και απορρίπτεται  …»  

9. Το αριθµ πρωτ 577/22-3-2016 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης 
Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας σύµφωνα µε το οποίο : «….. ΘΕΜΑ:  «Απόψεις επί της από 

11/01/2016 Ένστασης της εταιρείας AG ADVENT AE  κατά της ∆ιακήρυξης (µε αρ. πρωτ. 33047/24-11-2015) για 
το ∆ιαγωνισµό ‘’Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008’’ΣΧΕΤ:  
 Από 11/01/2016 email της εταιρείας AG ADVENT AE  (µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 577/12-1-2016) κατά του 
διαγωνισµού που αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008’’ (Απόφαση ∆ηµάρχου 2552/23-12-2015)Σε 
απάντηση της ανωτέρω σχετικής ένστασης που αφορά τα ‘’Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή 
αποκλεισµού’’ της παρ. 4.2 της ∆ιακήρυξης, σας παραθέτουµε τις απόψεις µας ως ακολούθως:1)  Κατά της 
παρ. 4.2.1.1 ‘’Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity)’’ Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης 
παραγράφου της εξεταζόµενης ένστασης επαναλαµβάνεται αυτούσιο από την προηγούµενη υπ’ αριθµ. 32709/19-
11-2015 προσφυγή της ίδιας ενιστάµενης εταιρείας και έχει ήδη κριθεί µε την υπ’ αριθµ. 374/24-11-2015 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου ως απορριπτέα.2) Κατά του άρθρου 4.2.2 παρ. Α ‘’∆ικαιολογητικά 
τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων του προσφέροντα’’ και παρ. Β ‘’∆ικαιολογητικά τεχνικών ή/και 
επαγγελµατικών ικανοτήτων του υπευθύνου του έργου’’Το περιεχόµενο των συγκεκριµένων παραγράφων έχει ήδη 
κριθεί µε την προαναφερόµενη υπ’ αριθµ. 374/24-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία εγκρίθηκε η ενσωµάτωσή του στην παρούσα διακήρυξη.  

10. Το Πρακτικό Νο1 (16-3-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 143/2015 Α∆Σ.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα 

στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού 
ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 11:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να ξεκινήσει η 
αποσφράγιση των φακέλων.Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο 
ενώπιον της επιτροπής  οι ακόλουθες επιχειρήσεις:1.Q – PLAN (κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. 
πρωτ.:1072/18-01-16).2. AQS LTD 3.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. – OPTIMUM VALUE 4. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το 

διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή – µονογραφή των δικαιολογητικών 

συµµετοχής.Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων και σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. Β.3 

της διακήρυξης, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού, εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η Ε.∆. 

συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

H εταιρεία Q – PLAN: 

� δεν προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα, για τους εργοδότες της εταιρείας που είναι ασφαλισµένοι σε 

διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. & Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), βάσει του άρθρου 4 παρ. 4.1 – Α5, 

της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 

� προσκόµισε πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου µε ηµεροµηνία λήξης την 31-12-2015, η οποία έχει παρέλθει και 

ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 4, παρ. 4.1 - Α6, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού, το πιστοποιητικό δεν 

γίνεται δεκτό. 

� δεν προσκόµισε εγγράφως τον κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων καθώς και αντίγραφο ή 

απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 4.2 παρ. 4.2.1 (4.2.1.1 & 4.2.1.2) 

της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού, δεν προκύπτει η χρηµατοοικονοµική ικανότητα του διαγωνιζόµενου 

� δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 σε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού, από διαπιστευµένο εξωτερικό 

φορέα πιστοποίησης, βάσει του άρθρου 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 

� δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα 4 έργα ΚΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή 

αποκλεισµού  

� δεν προκύπτει ποιος είναι ο υπεύθυνος του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2., παρ. Β, της διακήρυξης επί ποινή 

αποκλεισµού 



� ∆εν προσκόµισε κατάλογο των έργων όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 4.2.3. παρ. Β, της διακήρυξης επί ποινή 

αποκλεισµού 

� ∆εν προσκοµίστηκαν συµβάσεις έργων όπως αυτές απαιτούνται στο άρθρο 4.2.3. παρ. Γ, της διακήρυξης επί ποινή 

αποκλεισµού 

� ∆εν προσκόµισε πίνακα µε τα στοιχεία στελέχωσης της οµάδας έργου όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 4.2.3. παρ. 

∆, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 

H εταιρεία AQS: 

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

 

H εταιρεία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – OPTIMUM VALUE: 

� δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 σε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού, από διαπιστευµένο εξωτερικό 

φορέα πιστοποίησης, αλλά από την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α.)», βάσει του άρθρου 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 

� δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα 4 έργα ΚΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή 

αποκλεισµού 

� σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Υπεύθυνος Έργου, κύριος Τσιακατάρας Κωνσταντίνος, στο βιογραφικό του, δεν 

προκύπτουν τα 4 απαιτούµενα έργα ΚΠΑ, από το άρθρο 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 

καθώς και από τις συµβάσεις που προσκοµίστηκαν, η µία µόνο αναφέρεται σε έργο ΚΠΑ   

� σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Έµπειρος Σύµβουλος, κύριος Θωµόπουλος Αριστόδηµος, στο βιογραφικό του, δεν 

προκύπτει το απαιτούµενα έργο συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας σε ΟΤΑ α’ ή 

β’ βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού  

� σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Σύµβουλος, κύριος Βουλέλλης Παναγιώτης, στο βιογραφικό του, δεν είναι κάτοχος 

µεταπτυχιακού τίτλου σε ποιότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2. παρ. Γ της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού  

 

H εταιρεία ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: 

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω έλεγχο, η Ε.∆. βάσει και των όρων της διακήρυξης αποκλείει από την συνέχεια του 

διαγωνισµού τις εταιρείες Νο 1 (Q – PLAN) & Νο 3 (∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. – OPTIMUM VALUE) 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 

διαγωνιζόµενων, που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης:  

1. AQS LTD  

2. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 28/1980. Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα 

 
11. Την υπ΄αριθµ 7703/24-3-2016 εµπρόθεσµα υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε» κατά του Πρακτικού Νο. 1 



«……

 
 



 
 
 

 
 
 
12. Την υπ’αριθµ 9857/11-4-2016… Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που απορρίπτει την 

υπ΄αριθµ 7703/24-3-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ » (που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε την οποία : «…………..η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
(Ε.∆.) προκειµένου να εξετάσει και στη συνέχεια γνωµοδοτήσει επί της ένστασης που κατατέθηκε από την εταιρεία:  

α. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κατά του από 16-03-2016 πρακτικού Νο 1 της Ε.∆. για την ανωτέρω ανάθεση 

εργασίας. Αρχικά εξετάζεται το εµπρόθεσµο της ένστασης, η οποία υποβλήθηκε στις 23-03-2016 εντός του 

προβλεπόµενου από τη διακήρυξη χρόνου, αφού της κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά µε το υπ’ αρ. 7652 έγγραφο στις 23-

03-2016. Συνεπώς εξετάζεται από την Ε.∆. ως ακολούθως:1. Σχετικά µε τα αναφερόµενα της ένστασης, η Ε.∆. 

έχει να παρατηρήσει τα εξής: Η ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», αναφέρεται στην 

παράγραφο της ∆ιακήρυξης 4.2.2 «∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας» και συγκεκριµένα στο 

σηµείο Γ. «∆ικαιολογητικά τεχνικών ή / και επαγγελµατικών ικανοτήτων των µελών της οµάδας έργου» σχετικά µε τον 

έµπειρο σύµβουλο Μηχανικό Π.Ε. της εταιρείας AQS LTD, κα Πίντζου Ασπασία.Σύµφωνα µε την 4.2.2 παρ. Γ της 

διακήρυξης, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο έµπειρος σύµβουλος, προκειµένου να πληρούνται οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις είναι:«….Ένας έµπειρος Σύµβουλος: Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον: α) 10ετή επαγγελµατική 

εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, β) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οργάνωση και διοίκηση ή 

/ και πιστοποίηση ως Αξιολογητής µοντέλων Αριστείας ή / και ως Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας και 

γ) εµπειρία υλοποίησης σε ένα (1) τουλάχιστον έργο συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της 

Αποδοτικότητας σε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού….»Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έκανε η Ε.∆., όπως αυτά 

καταγράφονται στο υπ’ αρ. 1/16-03-2016 Πρακτικό της, δεν βρέθηκε λόγος απόρριψης της AQS LTD. 

Ο λόγος που επικαλείται η ενιστάµενη εταιρεία είναι ο αποκλεισµός της AQS LTD γιατί η κα Πίντζου Αναστασία είναι 
Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας της σειράς ISO 9000:2000, πλην όµως σύµφωνα µε τη διακήρυξη δεν απαιτείται 
να έχει πιστοποιηθεί ο Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας (φυσικό πρόσωπο), κατά το πρότυπο ISO 9001.  



Προς επίρρωση του παραπάνω ισχυρισµού, η Ε.∆., επικοινώνησε τηλεφωνικά µε το ΕΣΥ∆ (Εθνικό Σύστηµα 
∆ιαπίστευσης) και συνοµίλησε µε τον κύριο Τράπαλη, ο οποίος µας ενηµέρωσε για τα εξής: το ΕΣΥ∆, διαπιστεύει τους 
φορείς πιστοποίησης και ελέγχου καθώς και τα εργαστήρια και όχι τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης µας 
πληροφόρησε ότι όντως το πρότυπο παύει να ισχύει επειδή αντικαθίσταται µε ένα καινούργιο και σύγχρονο, πλην όµως 
το πιστοποιητικό που έχει αποκτήσει κανείς ως Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. 
  
Η Ε.∆., λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή,  την  απόρριψη  της  
ένστασης της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», για τους λόγους που αναπτύχθηκαν. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
1.- Την έγκριση του πρακτικού Νο1,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2.- Την αποδοχή  ή µη της υπ’αριθµ 9857/11-4-2016 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, και τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1.)Το πρακτικό Νο1 16-
3-2016 2)Η υπ’αριθµ 7703/24-3-
2016 ένσταση της εταιρείας ΝΕΣΤΩΡ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  AE, 3)Η υπ’αριθµ 
9857/11-4-2016 γνωµοδότηση της 
Ε∆ 
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

  



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 16-03-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

  
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ αρ.: 143/15 Απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Συµβούλου – 

Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008», 

προϋπολογισµού 59.901,00€ µε ΦΠΑ 23%. 

 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 19η Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30, σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την υπ’ αρ.: 36335/24-12-

15 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, κας Μαγγίνα Στέλλας - Σοφίας, 

αποτελούµενη από τους: 

 

1. Κωστάκη ∆ηµήτριο, (αντικαθιστά το τακτικό µέλος, Μπιτάκο Παναγιώτη), ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως 

Πρόεδρο 

2. Μαντόπουλο Σπυρίδωνα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Κανλή Ειρήνη, (αντικαθιστά το τακτικό µέλος, Μπελιά Θέκλα - Μαρία), υπάλληλο του ∆ήµου, ως 

Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω 

δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 

11:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να ξεκινήσει η αποσφράγιση των φακέλων. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής  

οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 

 

1. Q – PLAN (κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. πρωτ.:1072/18-01-16) 

2. AQS LTD 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. – OPTIMUM VALUE 

4. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή 

κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή – µονογραφή των 

δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων και σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 

Β.3 της διακήρυξης, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού, εξέρχονται και η συνεδρία 

καθίσταται µυστική. Η Ε.∆. συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων 

καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

H εταιρεία Q – PLAN: 

� δεν προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα, για τους εργοδότες της εταιρείας που είναι ασφαλισµένοι σε 

διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. & Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), βάσει του άρθρου 4 

παρ. 4.1 – Α5, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 



� προσκόµισε πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου µε ηµεροµηνία λήξης την 31-12-2015, η οποία έχει 

παρέλθει και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 4, παρ. 4.1 - Α6, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού, 

το πιστοποιητικό δεν γίνεται δεκτό. 

� δεν προσκόµισε εγγράφως τον κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων καθώς και 

αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 4.2 παρ. 

4.2.1 (4.2.1.1 & 4.2.1.2) της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού, δεν προκύπτει η χρηµατοοικονοµική 

ικανότητα του διαγωνιζόµενου 

� δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 σε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού, από διαπιστευµένο 

εξωτερικό φορέα πιστοποίησης, βάσει του άρθρου 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή 

αποκλεισµού 

� δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα 4 έργα ΚΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί 

ποινή αποκλεισµού  

� δεν προκύπτει ποιος είναι ο υπεύθυνος του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2., παρ. Β, της 

διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 

� ∆εν προσκόµισε κατάλογο των έργων όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 4.2.3. παρ. Β, της διακήρυξης 

επί ποινή αποκλεισµού 

� ∆εν προσκοµίστηκαν συµβάσεις έργων όπως αυτές απαιτούνται στο άρθρο 4.2.3. παρ. Γ, της 

διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 

� ∆εν προσκόµισε πίνακα µε τα στοιχεία στελέχωσης της οµάδας έργου όπως αυτά απαιτούνται στο 

άρθρο 4.2.3. παρ. ∆, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού 

 

H εταιρεία AQS: 

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

 

H εταιρεία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – OPTIMUM VALUE: 

� δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 σε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού, από διαπιστευµένο 

εξωτερικό φορέα πιστοποίησης, αλλά από την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α.)», βάσει του άρθρου 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί 

ποινή αποκλεισµού 

� δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα 4 έργα ΚΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί 

ποινή αποκλεισµού 

� σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Υπεύθυνος Έργου, κύριος Τσιακατάρας Κωνσταντίνος, στο βιογραφικό 

του, δεν προκύπτουν τα 4 απαιτούµενα έργα ΚΠΑ, από το άρθρο 4.2.2., παρ. Α, της διακήρυξης επί 

ποινή αποκλεισµού καθώς και από τις συµβάσεις που προσκοµίστηκαν, η µία µόνο αναφέρεται σε έργο 

ΚΠΑ   

� σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Έµπειρος Σύµβουλος, κύριος Θωµόπουλος Αριστόδηµος, στο 

βιογραφικό του, δεν προκύπτει το απαιτούµενα έργο συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και 

Μέτρησης της Αποδοτικότητας σε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2., παρ. Α, της 

διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού  

� σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Σύµβουλος, κύριος Βουλέλλης Παναγιώτης, στο βιογραφικό του, δεν 

είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σε ποιότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2. παρ. Γ της διακήρυξης 

επί ποινή αποκλεισµού  

 

H εταιρεία ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: 

Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω έλεγχο, η Ε.∆. βάσει και των όρων της διακήρυξης αποκλείει από 

την συνέχεια του διαγωνισµού τις εταιρείες Νο 1 (Q – PLAN) & Νο 3 (∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. – OPTIMUM 

VALUE) 

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών των διαγωνιζόµενων, που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο, κατόπιν 

έγγραφης πρόσκλησης:  



3. AQS LTD  

4. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν 

ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 28/1980. 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Κωστάκης ∆ηµήτριος 1) Μαντόπουλος Σπυρίδωνας 

 

2) Κανλή Ειρήνη 

  

 
Συνηµµένα: 

1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

  
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

   
  Άγιος Στέφανος,  11-04-2016 

Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος & Αθ. ∆ιάκου 1  Αρ.Πρωτ 9857/14-4-2016 
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

    

ΓΓΝΝΩΩΜΜΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.∆.)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.∆. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

«Προµήθεια Υπηρεσιών Συµβούλου – Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 

9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008»  

 

Προϋπολογισµού 59.901,00€ µε ΦΠΑ 23%. 

 

  

Στα γραφεία του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 11 Απριλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) για την ανωτέρω ανάθεση εργασίας, 

αποτελούµενη από τους: 

Κωστάκη ∆ηµήτριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 

Μαντόπουλο Σπυρίδωνα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Τακτικό Μέλος 

Κανλή Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος 

προκειµένου να εξετάσει και στη συνέχεια γνωµοδοτήσει επί της ένστασης που κατατέθηκε από 

την εταιρεία:  

 

α. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

κατά του από 16-03-2016 πρακτικού Νο 1 της Ε.∆. για την ανωτέρω ανάθεση 

εργασίας.  

Αρχικά εξετάζεται το εµπρόθεσµο της ένστασης, η οποία υποβλήθηκε στις 23-03-2016 εντός 

του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη χρόνου, αφού της κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά µε το υπ’ 

αρ. 7652 έγγραφο στις 23-03-2016. Συνεπώς εξετάζεται από την Ε.∆. ως ακολούθως: 

1. Σχετικά µε τα αναφερόµενα της ένστασης, η Ε.∆. έχει να παρατηρήσει τα εξής:  

Η ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», αναφέρεται στην παράγραφο της 

∆ιακήρυξης 4.2.2 «∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας» και συγκεκριµένα 

στο σηµείο Γ. «∆ικαιολογητικά τεχνικών ή / και επαγγελµατικών ικανοτήτητων των µελών της 

οµάδας έργου» σχετικά µε τον έµπειρο σύµβουλο Μηχανικό Π.Ε. της εταιρείας AQS LTD, κα 

Πίντζου Ασπασία. 



Σύµφωνα µε την 4.2.2 παρ. Γ της διακήρυξης, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο έµπειρος 

σύµβουλος, προκειµένου να πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις είναι: 

«….Ένας έµπειρος Σύµβουλος: Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον: α) 10ετή επαγγελµατική 

εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, β) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οργάνωση και 

διοίκηση ή / και πιστοποίηση ως Αξιολογητής µοντέλων Αριστείας ή / και ως Επιθεωρητής 

Συστηµάτων Ποιότητας και γ) εµπειρία υλοποίησης σε ένα (1) τουλάχιστον έργο συστήµατος 

∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας σε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού….» 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έκανε η Ε.∆., όπως αυτά καταγράφονται στο υπ’ αρ. 

1/16-03-2016 Πρακτικό της, δεν βρέθηκε λόγος απόρριψης της AQS LTD. 

Ο λόγος που επικαλείται η ενιστάµενη εταιρεία είναι ο αποκλεισµός της AQS LTD γιατί η κα 
Πίντζου Αναστασία είναι Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας της σειράς ISO 9000:2000, πλην 
όµως σύµφωνα µε τη διακήρυξη δεν απαιτείται να έχει πιστοποιηθεί ο Επιθεωρητής Συστηµάτων 
Ποιότητας (φυσικό πρόσωπο), κατά το πρότυπο ISO 9001.  
Προς επίρρωση του παραπάνω ισχυρισµού, η Ε.∆., επικοινώνησε τηλεφωνικά µε το ΕΣΥ∆ 
(Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης) και συνοµίλησε µε τον κύριο Τράπαλη, ο οποίος µας ενηµέρωσε 
για τα εξής: το ΕΣΥ∆, διαπιστεύει τους φορείς πιστοποίησης και ελέγχου καθώς και τα 
εργαστήρια και όχι τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης µας πληροφόρησε ότι όντως το πρότυπο 
παύει να ισχύει επειδή αντικαθίσταται µε ένα καινούργιο και σύγχρονο, πλην όµως το 
πιστοποιητικό που έχει αποκτήσει κανείς ως Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας δεν έχει 
ηµεροµηνία λήξης. 
  
Η Ε.∆., λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή,  την  
απόρριψη  της  ένστασης της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», για τους 
λόγους που αναπτύχθηκαν. 
 
Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 
Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 

 
1) Μαντόπουλος Σπυρίδωνας 

 
2) Κανλή Ειρήνη 

 

 
Συν.: Η υπ’ αρ. πρωτ.: 7703/2016 ένσταση της “ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.” κατά του Πρακτικού Νο 1 της Ε.∆. 

 
 
 
 
 
 


