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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τρίτη (13η) Μαΐου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 8530/08.05.2013 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. 

Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Έγκριση ή µη πρακτικού επιτροπής για την εργασία «Κοπή 
χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου Πολυγύρου», µε παράλληλη εξέταση της 
υποβληθείσης ενστάσεως  εκ µέρους του Σταύρου 
Τσιφτσόγλου 

Αριθµός Απόφασης: 101 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και ανέφερε :Όπως καλά 
γνωρίζετε έγινε ο διαγωνισµός για την εργασία «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πολυγύρου» στις 29/04/2013 και συντάχθηκε από την 
αρµόδια επιτροπή το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής: Στον Πολύγυρο και στο 
δηµοτικό κατάστηµα, στις 25 Απριλίου του 2013 ήµερα Τρίτη και ώρα 11.00 συνήλθε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 83/13 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό 
για την εργασία «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου Πολυγύρου»  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, ήταν παρόντα όλα τα µέλη: 

Παπαασαραφιανός Γεώργιος, Πρόεδρος 

Κυπριώτης Ιωάννης, µέλος 

Χλιούµης Ανδρέας, µέλος 
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Η επιτροπή µετά από σχετικό έλεγχο διαπίστωσε την ορθή δηµοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του τεύχους της διακήρυξης. 

Μετά την συµπλήρωση της ώρας που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή στις 11.00 µ.µ. και 
δεδοµένου ότι δεν υπεβλήθη καµία ένσταση κατά του διαγωνισµού, η επιτροπή προέβη 
δηµόσια στη διαδικασία αποσφράγισης κατά τα προβλεπόµενα στο τεύχος της διακήρυξης, 
τα ονόµατα δε ή οι επωνυµίες όσων υπέβαλαν προσφορά ανακοινώθηκαν στους 
παρευρισκόµενους. 

Τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν µε την προσφορά 
τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: Καταγραφή δικαιολογητικών 
διαγωνιζόµενων): 

Στη συνέχεια σε µυστική συνεδρίαση η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. Με το πέρας του ελέγχου ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ανακοίνωσε δηµόσια ότι αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισµού από άποψη 
δικαιολογητικών, οι παρακάτω: 

Παπασαραφιανός Χρήστος 

Τσιφτσόγλου Σταύρος 

Οι λόγοι αποκλεισµού των παραπάνω είναι: 

Ο Παπασαραφιανός Χρήστος 

∆εν υπέβαλε την προσφορά του σε φάκελο καλά σφραγισµένο, αλλά κατέθεσε δύο 
φακέλους µε την προσφορά του και το αντίγραφό της και εποµένως σύµφωνα µε το άρθρο 
12 της διακήρυξης δεν γίνεται δεκτή η προσφορά του. 

Ο Τσιφτσόγλου Σταύρος 

∆εν προσκόµισε επικυρωµένα αντίγραφα αδειών ΜΕ που αναφέρονται στο άρθρο 7, αλλά 
υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνει ότι σε περίπτωση που είναι ανάδοχος θα µισθώσει 
τα µηχανήµατα 

Η Επιτροπή κατόπιν άνοιξε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων που έγιναν 
δεκτοί από άποψη δικαιολογητικών και κατέγραψε τις προσφορές τους: 

α/α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 Αφοί ∆ιαµαντόγλου Ο.Ε. 1% 

2   

3   

 

Η Επιτροπή του διαγωνισµού έχοντας υπόψη: 

α) Την µε αριθ. 83/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης εκτέλεσης της 
εργασίας «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου 
Πολυγύρου», προϋπολογισµού 49.200,00 ευρώ (µε ΦΠΑ), µε πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό» 

β) την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980 
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γ) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

δ) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 

ε) Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

Υπέρ της κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «Κοπή χόρτων στα 
οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πολυγύρου» στον «ΑΦΟΙ 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.», διότι οι προσφερόµενες από αυτή υπηρεσίες, όπως αυτές 
περιγράφονται στην προσφορά της, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας και 
έχει τη χαµηλότερη τιµή. 

Στη συνέχεια, στις 29 Απριλίου 2013 στις 11.00 συνήλθε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
προκειµένου να εξετάσει την ένσταση κατά του κύρους του διαγωνισµού που υπέβαλε ο 
Τσιφτσόγλου Σταύρος (αριθµός πρωτοκόλλου 8060/26-4-2013) και να γνωµοδοτήσει επ’ 
αυτής. 

Ρητά στο άρθρο 7 της διακήρυξης αναφέρεται ότι επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να 
προσκοµίσει επικυρωµένα αντίγραφα αδειών των οχηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
(∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό) τα οποία σε περίπτωση που κάποιος δεν τα 
έχει στην ιδιοκτησία του πέρα από τις συγκεκριµένες άδειες θα πρέπει να συνοδεύονται και 
τα αντίστοιχα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης θεωρηµένα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

Ο ισχυρισµός του της επόµενης παραγράφου ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά να γίνει και 
τιµολόγηση σε περίπτωση που σύναπτε ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης, κατ’ αρχήν δεν το 
απαγόρευε να συνάψει ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης και η αιτίασή του  αφορά στην 
διακήρυξη και έπρεπε να υποβληθεί πριν την έναρξη του διαγωνισµού στον οποίο έλαβε 
όµως µέρος και δήλωσε υπεύθυνα ότι αποδέχεται του όρους της διακήρυξης. 

Στην επόµενη παράγραφο αναφέρεται στις ανακολουθίες που διαπιστώθηκαν στον τίτλο και 
στο ποσό της εγγυητικής δηλαδή, 

Α) Η περίληψη της διακήρυξης αναφέρει τίτλο εργασίας «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ 
∆ΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» ενώ η αναλυτική διακήρυξη αναφέρει «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ 
Ο∆ΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ». Και 

Β) Η περίληψη της διακήρυξης αναφέρει ποσό εγγυητικής 2.000 ευρώ, ήτοι το 5% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ενώ η διακήρυξη που έλαβαν από τον ∆ήµο 
αναφέρει ποσό 5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού µε Φ.Π.Α. 

Κατ’ αρχήν το τεύχος της αναλυτικής διακήρυξης το οποίο παρέλαβε είναι το πλέον ισχυρό, 
δεύτερον ο ∆ιαγωνισµός αυτός ήταν ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ και πληρούσε τις αντίστοιχες χρονικές 
προθεσµίες για την δηµοσίευσή του η οποία ήταν σύµφωνη µε τα όσα ορίζει η κείµενη 
νοµοθεσία, όπου δεν προϋποθέτει δηµοσίευση. 

Σχετικά µε την υποχρέωση των ΟΤΑ για τη δηµοσίευση περίληψης της προκήρυξης 
προµήθειας σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας του νοµού, στην 
περίπτωση πρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Τέλος όπως και παραπάνω αναφέρθηκε ένσταση κατά της διακήρυξης και του διαγωνισµού 
έπρεπε να υποβληθεί πριν την έναρξη του διαγωνισµού στον οποίο έλαβε µέρος και 
συνεπώς θεωρείται ως µη γενόµενη. 

Όσον αφορά την ένστασή του κατά της εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. η 
επιτροπή γνωµοδοτεί ανά σηµείο όπως παρακάτω: 

Ότι ο τίτλος της εγγυητικής επιστολής της είναι ελλιπής 

Ο τίτλος της εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. είναι ο τίτλος της δηµοσιευθείσης 
περίληψης της διακήρυξης, ενώ επιπλέον από τα στοιχεία της εγγυητικής προκύπτει 
σαφέστατα ότι πρόκειται για την συγκεκριµένη εργασία και για τον συγκεκριµένο 
διαγωνισµό (αριθµός διακήρυξης, τίτλος, ποσό, παραλήπτης, ηµεροµηνία διαγωνισµού 
κ.λ.π.) 

Ότι δεν είναι επικυρωµένες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Αντωνίου ∆ιαµαντόγλου 

∆εν προβλεπόταν από την διακήρυξη του διαγωνισµού η θεώρηση που αναφέρει ο 
ενιστάµενος. Στην απόφαση 386/2012 (ΑΣΦ) ΣτΕ αυτή η υποχρέωση αφορά σε περίπτωση 
υπεύθυνης δήλωσης για ασφαλιστική και Φορολογική ενηµερότητα σε περίπτωση που 
περιγράφει η σχετική σκέψη της απόφασης και όχι σε κάθε περίπτωση. 

Η δε 387/2012 (ΑΣΦ) ΣτΕ απόφαση αφορά την υπεύθυνη δήλωση 3ου υποεργολάβου που 
στην περίπτωση τη συγκεκριµένη δεν υπάρχει. 

 

Ότι διαφέρουν οι ηµεροµηνίες υπογραφής και θεώρησης των υπεύθυνων δηλώσεων της 
Κυριακής και Αντωνίου ∆ιαµαντόγλου για την εκπροσώπηση της εταιρίας από την 
Παναγιώτα Γιαννακοπούλου. 

Από την διάταξη του άρθρου 6 Π.∆. 118/2007 συνάγεται ότι η ηµεροµηνία σύνταξης της 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 πρέπει να συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία υποβολής της  προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ηµεροµηνία αυτή, ενώ 
είναι άλλο το ζήτηµα της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, η οποία 
µπορεί να γίνει και πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης (βλ. 
1337/2008 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.) 

Ότι δεν ισχύει η φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. για 
συµµετοχή σε διαγωνισµό 

Η φορολογική ενηµερότητα όµως που κατέθεσε η ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε. δείχνει 
ότι είναι φορολογικά ενήµερη και από πουθενά δεν προκύπτει ότι δεν µπορεί να λάβει µέρος 
σε διαγωνισµό ή ότι υπάρχει όρος πληρωµής της χρεωστικής δήλωσης του Φ.Π.Α. 

Στο τέλος της ενστάσεώς του ο ενιστάµενος ισχυρίζεται ότι ο λόγος που απεκλείσθει είναι 
µη νόµιµος και ότι ουσιαστικά παραπλανήθηκε (ιδέ και απόφαση 30/2006 (ΑΣΦ) ΣτΕ που 
επικαλείται). 

Όµως ο όρος των επικυρωµένων αντιγράφων των αδειών ήταν σαφής στην διακήρυξη του 
∆ιαγωνισµού και ουδεµία αµφιβολία άφηνε για τα δικαιολογητικά αυτά. 

Η δε απόφαση του ΣτΕ που επικαλείται αφορά υπόθεση αποκλεισµού διαγωνιζόµενου που 
παραπλανήθηκε ως προς το ποσό της εγγυητικής επιστολής κάτι το οποίο όµως δεν συνέβη 
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στην παρούσα περίπτωση αφού η εγγυητική του επιστολή έγινε δεκτή στο ποσό που 
κατέθεσε. 

Συνεπώς σύµφωνα µε τα παραπάνω η επιτροπή ορθώς απέρριψε την προσφορά του 
ενιστάµενου Σταύρου Τσιφτσόγλου και έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 83/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Το από 25-04-2013 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού 

3. Την µε αριθ. πρωτ. 8060/26-04-2013 ένσταση του Τσιφτσόγλου Σταύρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

- ∆έχεται λέξη προς λέξη το πρακτικό (Γνωµοδότηση της επιτροπής) σε σχέση µε την 
ένσταση του Σταύρου Τσιφτσόγλου κατά του κύρους του διαγωνισµού της 25ης Απριλίου 
2013 για την εργασία «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Πολυγύρου» την οποία και απορρίπτει και εγκρίνει το πρακτικό αυτό καθώς 
και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού.  

- Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» µε µέση 

έκπτωση 1% 

- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο 

για την υπογραφή του συµφωνητικού 

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησαν οι κ.κ. Μπογδάνος Κων/νος, Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. και 
Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος της Ο.Ε. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  101/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  13η Μαΐου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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