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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 19
ης

/24-9-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 4
ο
 : Εξέταση ενστάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Δραστηριότητες διοργάνωσης 

ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 24/9/2015, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 9566/19-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντώνη Γκουντάρα, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 

5. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 6. Μάρκου Σωτήριος 

7. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος, του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 4
ο
 : Εξέταση ενστάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Δραστηριότητες διοργάνωσης 

ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS». 

 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, 

που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Βάσει της με αριθμό 112/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 

27/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του πρόχειρου 

δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FOCUS», 
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εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. 8113/12-08-2015 διακήρυξης της δημοπρασίας, περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα: «Ελευθερία» και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγιάς.  

 

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στις 13-8-2015 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8113/12-08-2015 διακήρυξη, 

καθορίσθηκε ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η Παρασκευή 21-08-2015 με ώρα έναρξης 

υποβολής προσφορών η 9:00π.μ. και ως ώρα λήξης παραλαβής  προσφορών η 9:30π.μ..  

 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους διαγωνιζόμενους αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η σχετική διακήρυξη, σε κυρίως φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 14.1 της εν λόγο διακήρυξης.   

Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία 2 οικονομικοί φορείς, και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια 

στον παρακάτω πίνακα:  

 

Διαγωνιζόμενος Ημ/νία και ώρα υποβολής προσφοράς 

ΣΗΜΑ Α.Ε. 8432/21-8-2015 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8433/21-8-2015 

 

από τους οποίους έγιναν δεκτοί και οι δύο (2) κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο από 21/08/2015 πρακτικό Ι (Αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής) της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών 

υπηρεσιών του Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και μεταφορών), όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 

210/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς υπέβαλαν το σύνολο των απαιτούμενων από τη 

διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνουν απόλυτα τις τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την 

έγκυρη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

 

Στην συνέχεια, δεδομένου ότι  οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλλαν εγγράφως, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

Υπεύθυνες Δηλώσεις  - με τις οποίες αναγράφονται ρητά ότι:  

Α. Ο Ιωάννης Σαρρής του Ματθαίου ως νόμιμος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της διαγωνιζόμενης 

εταιρείας «ΣΗΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» δηλώνω ότι: «δεν προτίθεται η 

εταιρεία μας να υποβάλλει ένταση κατά το στάδιο δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού για την 

υπηρεσία ‘’Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος FOCUS΄’’». 

Β. Ο Αθανάσιος Κουτσουρίδης του Σπυρίδων ως νόμιμος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της διαγωνιζόμενης 

εταιρείας «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ» δηλώνω ότι: «δεν προτίθεται η εταιρεία μας 

να υποβάλλει ένταση κατά το στάδιο δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού για την υπηρεσία 

‘’Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

FOCUS΄’’». 

η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να προχωρήσει στη συνεδρίαση για την αποσφράγιση και αξιολόγηση 

του (υπο)φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΟΦΡΑ» των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

αποδεκτές. 

 

 

Κατά το δεύτερο στάδιο της αποσφράγισης, ελέγχου, αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών 

προσφορών των διαγωνιζομένων για την ανωτέρω υπηρεσία, οι Τεχνικές Προσφορές κρίνονται 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ και των δύο (2) οικονομικών φορέων, ενώ η επιμέρους βαθμολόγησή τους για κάθε 

κριτήριο και η συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς  τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 

21/08/2015 Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) (Αποσφράγισης προσφορών 

και ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής), φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α Συμμετέχοντες 

Κριτήριο1 

U1=80-110 

Α=75% 

Κριτήριο 2 

U2=80-110 

B=25% 

UT.π. 
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1 ΣΗΜΑ Α.Ε. 55+20=75 10+9,5+5=24,50 99,50 

2 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ 
48,40+18=66,40 10+10+5=25 91,40 

 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού υποβλήθηκε σε έντυπη μορφή στο φαξ: 2494023783 του Δήμου και ηλεκτρονικά 

στο e-mail: ty@0751.syzefxis.gov.gr του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η παρακάτω ένσταση:  

Ενιστάμενη Επιχείρηση Αρ. πρωτ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΕΠΕ 
8980/7-9-2015 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 

π.μ. για την εξέταση της ανωτέρω ένστασης και τη σύνταξη της σχετικής γνωμοδότησης προς την Οικονομική 

Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία: 

 

Η Ε.Δ. για κάθε ένσταση που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ήλεγξε: 

α) εάν η ένσταση που κατέθεσε η επιχείρηση είναι εμπρόθεσμη, δηλ. εάν κατατέθηκε  μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την αποστολή της ανακοίνωσης του σχετικού Πρακτικού στους διαγωνιζόμενους, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 της με αριθμό 8113/12-08-2015 διακήρυξης του διαγωνισμού, 

β) αν η ενιστάμενη επιχείρηση συμμετείχε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, 

και διαπίστωσε ότι η ανωτέρω ένσταση υποβλήθηκε από την διαγωνιζόμενη Επιχείρηση 

«ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ», κατατέθηκε εκπρόθεσμα, καθώς ασκήθηκε με φαξ 

στις 04/09/2015 και ώρα 17:19 και ηλεκτρονικά με e-mail στις 4/09/2015 και ώρα 17:20 δηλαδή εκτός της 

τασσόμενης προθεσμίας της μίας εργάσιμης ημέρας από την επομένη εργάσιμη ημέρα (3-09-2015) από την 

αποστολή της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού, δηλαδή έως την 4
η
 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:30. 

 

Κατά συνέπεια η από 4/09/2015 ένσταση της διαγωνιζόμενης Επιχείρησης «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ» που υποβλήθηκε σε έντυπη μορφή στο φαξ: 2494023783 του Δήμου και 

ηλεκτρονικά στο e-mail: ty@0751.syzefxis.gov.gr του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται  

απαράδεκτη και η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν προχώρησε στην επί της ουσίας εξέταση του περιεχομένου της 

ένστασης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού:  

Γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς να απορρίψει ως απαράδεκτη την από 

4/9/2015 ένσταση κατά του από 21-08-2015 Πρακτικού Ι (Αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής)  και Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) 

ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: 

«Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

FOCUS». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ/τος 28/1980, 

- τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ/τος 28/1980 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 8980/7-9-2015 ένσταση της Επιχείρησης: «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ», 

- τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού (Πρακτικό Ι και Πρακτικό ΙΙ), 

- τα στοιχεία του φακέλου, 

- το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριος δήλωσε ότι καταψηφίζει, 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
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Απορρίπτει, ως απαράδεκτη την από 4/9/2015 ένσταση κατά του από 21-08-2015 Πρακτικού Ι 

(Αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής) και Πρακτικού ΙΙ 

(Αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη 

του αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Δραστηριότητες διοργάνωσης ενημέρωσης, 

δημοσίευσης και διάδοσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOCUS», σύμφωνα με το σκεπτικό που 

αναλύεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Μειοψήφισε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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