
   

                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
           Από το αριθμ. 2/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της  10 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2015. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29/2015 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Εξέταση ένστασης και έγκριση ή μη κατακύρωσης πρόχειρου 
διαγωνισμού για την εργασία «Ανάθεση εργασίας συντήρησης του Μηχανολογικού 
εξοπλισμού του Δημοτικού κολυμβητηρίου Ορεστιάδας» 
 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 10 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 19:00,  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με 
αριθ. πρωτ. 153/06-02-2015 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό σε όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  
πέντε (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Κανένας 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής  
3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος  
4.-Μουχταρίδου     Βασιλική  
5.-Κεσούδη   Παναγιώτα Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν 

και νόμιμα κλήθηκαν 

          Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Κόφκελη Αρετή  για τηv 
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. 
  
 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18ο  
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 
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β) Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
γ) Την αριθμ. 5/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  περί  Έγκριση μελέτης – 
τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την 
εργασία «Ανάθεση εργασίας συντήρησης  του Μηχανολογικού εξοπλισμού του 
Δημοτικού κολυμβητηρίου Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 29.992,32 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». 
δ)Την αριθ. 88/21-01-2015 διακήρυξη δημοπρασίας. 
ε) Το αριθμ. 05-02-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
στ)Την από 06-02-2015  ένσταση του κ. Παρασκευά Μιχαήλ κατά του πρακτικού 
διενέργειας διαγωνισμού. 
ζ)Την από 06-02-2015 γνωμοδότηση της επιτροπής επί της ένστασης. 
η) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού. 
 
 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι στις 05-
02-2015 διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή της 
εργασίας «Ανάθεση εργασίας συντήρησης  του Μηχανολογικού εξοπλισμού του 
Δημοτικού κολυμβητηρίου Ορεστιάδας». 
 
 Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 05-02-2015 πρακτικό της, 
προτείνοντας την κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού στην 
εταιρία «Παπαλαμπίδης Ιωάννης», διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 
 Η προσφερθείσα τιμή του μειοδότη ανέρχεται στο ποσό των 23.993,86 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 
    Στην συνέχεια υποβλήθηκε ένσταση στις 06-02-2015 από τον κ. Παρασκευά 
Μιχαήλ κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και η επιτροπή συνέταξε την 
παρακάτω γνωμοδότηση επί της ένστασης: 
 
  Στα Γραφεία Διοίκησης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. επί της οδού Εθνομαρτύρων 98  στην 
Ορεστιάδα, την  6η   Φεβρουαρίου , ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14:00, συνήλθε η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Πρόχειρου  
Μειοδοτικού Διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των αναγκαίων 
εργασιών συντήρησης για την ομαλή λειτουργία του συνόλου των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των συστημάτων χημικών του 
κολυμβητηρίου του Δήμου Ορεστιάδας προϋπολογισμού 29.992,32 € με ΦΠΑ , η 
οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 172/2014 απόφαση του, προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει επί της με αριθμ. 157/6-2-2015 ένστασης του υποψηφίου αναδόχου κ. 
Παρασκευά Μιχαήλ κατά του από 05/02/2015 πρακτικού της . 
     
 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα  μέλη: 
 
1. Νατσίδου Φωτεινή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 
2., Μπακιρτζή Χρυσή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 
3. Λουλούδη Δέσποινα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 
 
Σύμφωνα με το  Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού  
Διαγωνισμού: 

Προήλθαν για την υποβολή προσφορών κατά σειρά : 

1.-Παρασκευάς Μιχαήλ 
2.-Γκιργκένης Γεώργιος 
3.-Παπαλαμπίδης Ιωάννης 
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Αφού παρήλθε η ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος για να υποβάλλει προσφορά  η 
Πρόεδρος δήλωσε ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος προμηθευτής. 
Ακολούθως η  Επιτροπή Διαγωνισμού, με την παρουσία των διαγωνιζομένων, έλεγξε 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής με την σειρά επίδοσης των προσφορών, μέσα στις 
οποίες βρέθηκαν τα έγγραφα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 
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1. 

Παρασκευάς 
Μιχαήλ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. 

Γκιργκένης 
Γεώργιος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. 

Παπαλαμπίδης 
Ιωάννης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω 
δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι δεν υπέβαλαν πλήρη 
δικαιολογητικά: 
Α/Α Ονοματεπώνυμο  Ποια δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη  

 
1 Γκιργκένης Γεώργιος Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η 

οποία σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ.88/21-01-2015 
διακήρυξης θα έπρεπε να έχει λήξη ισχύος της δύο(2) 
μήνες μετά τη λήξη  του χρόνου ισχύος της 
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προσφοράς(όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης) 
δηλαδή μέχρι 05-06-2015 ενώ  από την αριθ. 440/700970-
4/04-02-2015   εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας 
–Κατάστημα Ορεστιάδας που κατέθεσε ο κ. Γκιργκένης 
Γεώργιος αναφέρει ότι ισχύει μέχρι την 06-05-2015. 
 

 
   Οι προσφορές που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και ήταν πλήρης από άποψη 
δικαιολογητικών είναι οι εξής: 
 

 
    Σύμφωνα με τα παραπάνω τη χαμηλότερη τιμή προσέφερε ο ανάδοχος  
Παπαλαμπίδης Ιωάννης. 

 
Η ένσταση του κ.Παρασκευά Μιχαήλ  έχει ως εξής: 
Ενίσταται εναντίον του προσωρινού μειοδότη κ.Παπαλαμπίδη Ιωάννη 
σύμφωνα με την απόφαση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού 
διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3463/06, Π.Δ28/80,Ν.2503/97, 
Ν.3852/2010) και με τις παραγράφους της διακήρυξης του έργου προκύπτει ότι 
: 

1. Ο κ. Παπαλαμπίδης Ιωάννης δεν προσκόμισε το απαιτούμενο από το 
άρθρο 6 παράγραφος 5, Πιστοποιητικό ενημερότητας από τον 
ασφαλιστικό φορέα του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, 
κ.λπ.). 

2. Το ηλεκτρονικό μηχάνημα μετρήσεων που αναφέρει στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής δεν έχει τη δυνατότητα μέτρησης όλων των χημικών μεγεθών 
(σκληρότητα, αμμωνία, οξυγόνο) όπως ρητά απαιτούνται στη διακήρυξη, 
(άρθρο 6, παράγραφος 10). 

3. Το επισυναπτόμενο έντυπο για το ηλεκτρονικό μηχάνημα μετρήσεων 
αποτελεί τις οδηγίες χρήσεις (Manual) και όχι το απαιτούμενο από τη 
Διακήρυξη, φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος 
(άρθρο 6, παράγραφος 10). 

4. Από τα δικαιολογητικά συμμετοχής λείπει η απαιτούμενη διακήρυξη 
αναλυτική περιγραφή του τρόπου μετρήσεων (άρθρο 6 παράγραφος 10). 

5. Δεν κατατέθηκε κατάσταση εξειδικευμένου στην συντήρηση των 
κολυμβητικών δεξαμενών προσωπικού που διαθέτει ο συμμετέχων. 
Επισημαίνεται πως όπως αναφέρεται στην Τεχνική έκθεση της 
Διακήρυξης για λόγους Δημόσιας υγείας επιβάλλεται η συχνή και σε 
καθημερινή βάση συντήρηση των ευπαθών εγκαταστάσεων, προς 
αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων, ασθενειών κλπ και 
μάλιστα προς τον πληθυσμό που τα χρησιμοποιεί και κατ΄επέκταση στο 
κοινωνικό σύνολο. 

    Η έλλειψη όλων των παραπάνω  ζητούμενων εγγράφων και 
δικαιολογητικών καθιστά την προσφορά ελλιπή και σύμφωνα με την  
Διακήρυξη  (άρθρο 6) δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψιν. 

6. Η ολόγραφη αναγραφή προσφερόμενης τιμής στην οικονομική προσφορά 

    Α/Α Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο Υποψηφίου     Τιμή Προσφοράς 
      (χωρίς ΦΠΑ) 

1 Παρασκευάς Μιχαήλ 19.680,00 € 
2 Παπαλαμπίδης Ιωάννης  19.507,20 € 

ΑΔΑ: 7ΜΦΛΟΕΡΠ-ΦΛΧ



αποτελεί τη σημαντικότερη ένδειξη αυτής και το βασικότερο στοιχείο, 
καθώς διευκρινίζεται ρητώς στη διακήρυξη (άρθρο 8). Στο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα Παπαλαμπίδη Ιωάννη η 
προσφερόμενη τιμή δεν αναγράφεται ολογράφως παρά μόνο αριθμητικώς 
και σύμφωνα με το άρθρο 13 της Διακήρυξης προσφορές οι οποίες δεν 
είναι σύμφωνες με τους όρους απορρίπτονται. 

Αιτούμαι  
1. Να γίνει δεκτή η ένσταση μου 

2. Να ακυρωθεί ο Παπαλαμπίδης Ιωάννης ως προσωρινός μειοδότης 

3. Να κατακυρωθεί το άνω έργο σε μένα. 

Επί των ανωτέρω προεκτεθέντων η  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διατυπώνει την παρακάτω γνώμη: 

1. Ο κ. Παπαλαμπίδης Ιωάννης με ΑΦΜ 042540960 κατέθεσε Βεβαίωση 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το Ι.Κ.Α (ημερομ. 27/01/2015, αριθμ. 
Συστήματος 705/Υ/28/2015, αριθμ. Πρωτοκ. 29) που έχει εκδοθεί στο 
όνομα του και ισχύει μέχρι 24/07/2015. Η εν λόγω έχει γίνει αποδεκτή ως 
απόδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας από την επιτροπή κατά τα 
οριζόμενα στο αρθρ. 6, παρ. 5 της υπ’αρίθμ. 88/2015 διακήρυξης. 

2. Για την συνδρομή των όρων του άρθρ. 6, παρ. 10 έχει υποβληθεί η από 
04/02/2015 υπεύθυνη δήλωση του κ. Παπαλαμπίδη Ιωάννη στην οποία 
αναγράφεται ότι «έχει τη δυνατότητα επί τόπου πραγματοποίησης 
καθημερινώς μετρήσεων του νερού με ηλεκτρονικό όργανο για τον 
προσδιορισμό του ΡΗ, της αλκαλικότητας, της σκληρότητας, της 
περιεκτικότητας σε χλώριο, αμμωνία, ισοκυανουρικά οξέα, οξυγόνο κτλ»  . 

3. Από την προσκόμιση των χαρακτηριστικών του οργάνου μέτρησης ( 
φυλλάδιο Scuba II) σε συνδυασμό με την άνω υπεύθυνη δήλωση αλλά 
και την από 05/02/2015 βεβαίωση του κ. Παπαλαμπίδη Ιωάννη που 
βεβαιώνει ότι «έχει την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία για την σωστή κι 
επαρκή συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Ορεστιάδας» 
ικανοποιείται ο σχετικός  όρος της διακήρυξης. 

4. Η έλλειψη αναλυτικής περιγραφής του τρόπου πραγματοποίησης των 
μετρήσεων δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού μιας και ο υποψήφιος ανάδοχος 
έχει καταθέσει πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων μεταξύ των οποίων και αυτή 
που δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης και συνεπώς 
καλείται σε περίπτωση οριστικής κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών να ενεργεί 
όπως προβλέπεται από την διακήρυξη και τους όρους της σύμβασης, σε 
αντίθετη δε περίπτωση δύναται να κυρηχθεί έκπτωτος με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου. 

5. Σχετικά με την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού έχουν κατατεθεί οι 
υπεύθυνες δηλώσεις του κ. Παπαλαμπίδη Ιωάννη και του κ. Σαρδάνη Ζήση 
(ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) στις οποίες αναφέρεται 
ρητά ότι συνεργάζονται και αναλαμβάνουν από κοινού και έκαστος χωριστά 
την πλήρη ευθύνη για τις παρασχεθείσες εργασίες στο πλαίσιο της 
διακήρυξης. Επιπροσθέτως έχει κατατεθεί και βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
εργασιών που χορηγήθηκε από την υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο (αριθμ. 
Πρωτοκ. 182/04-02-2014). 

6. Σχετικά με την αναγραφή της προσφερόμενης οικονομικής προσφοράς 
ολογράφως και αριθμητικώς η διακήρυξη αναφέρει ότι « η 
προσφερόμενη τιμή πρέπει  να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς σε 
περίπτωση δε διαφοράς λαμβάνεται υπόψη μόνο η ολογράφως 
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αναγραφόμενη τιμή» (άρθρ. 8). Με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται ποινή 
αποκλεισμού για τον περί τούτου λόγο έγινε δεκτή η οικονομική προσφορά 
του υποψηφίου αναδόχου κ. Παπαλαμπίδη Ιωάννη επειδή ευκρινώς 
αναγράφεται ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ και δεν δημιουργεί σύγχυση αλλά και 
αμφιβολίες περί του ακριβούς ποσού ήτοι 23.993,86 ευρώ με το ΦΠΑ 
(19.507,20€ χωρίς το ΦΠΑ). Επιπροσθέτως στο ειδικό προς συμπλήρωση 
έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς και στον παρεχόμενο πίνακα δεν 
υπάρχει η ένδειξη ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ προς συμπλήρωση. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται ποινή 
αποκλεισμού για κάθε ένα από τα σχετικά προεκτεθέντα στην ένσταση του 
υποψηφίου αναδόχου κ. Παρασκευά Μιχαήλ η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

 
Γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Α.   Όπως δεν γίνει δεκτή η ένσταση  με αριθμ.πρωτ.157/6.2.2015 του κ. 
Παρασκευά Μιχαήλ κατά του πρακτικού διενέργειας  του διαγωνισμού με 
τίτλο «Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
των αναγκαίων εργασιών συντήρησης για την ομαλή λειτουργία του συνόλου των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των συστημάτων χημικών του 
κολυμβητηρίου του Δήμου Ορεστιάδας». 
Β.  Κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο κ. 
Παπαλαμπίδη Ιωάννη διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των 
εργασιών, ήτοι 19.507,20€ (χωρίς ΦΠΑ) έναντι ποσού 19.680,00€(χωρίς ΦΠΑ) που 
προσέφερε ο κ. Παρασκευάς Μιχαήλ.(άρθρ. 13 της διακήρυξης)  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

1. Νατσίδου Φωτεινή  
2. Μπακιρτζή Χρυσή 

      3. Λουλούδη Δέσποινα 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση 
του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 
β) Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
γ) Την αριθμ. 5/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  περί  Έγκριση μελέτης – 
τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την 
εργασία «Ανάθεση εργασίας συντήρησης  του Μηχανολογικού εξοπλισμού του 
Δημοτικού κολυμβητηρίου Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 29.992,32 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». 
δ)Την αριθ. 88/21-01-2015 διακήρυξη δημοπρασίας. 
ε) Το αριθμ. 05-02-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
στ)Την από 06-02-2015  ένσταση του κ. Παρασκευά Μιχαήλ κατά του πρακτικού 
διενέργειας διαγωνισμού.. 
ζ)Την από 06-02-2015 γνωμοδότηση της επιτροπής επί της ένστασης. 
η) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 3 έναντι 2 
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 Α. Δεν εγκρίνει  το αριθμ. 05-02-2015 πρακτικό της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού καθώς και την από 06-02-2015 γνωμοδότηση της επιτροπής επί της 
ένστασης του κ. Παρασκευά Μιχαήλ. 
  
 Β. Δέχεται την ένσταση του κ. Παρασκευά Μιχαήλ και κατακυρώνει το 
αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στον κ. Παρασκευά Μιχαήλ, 
την εργασία «Συντήρηση  του Μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού 
κολυμβητηρίου Ορεστιάδας» ο οποίος προσέφερε τιμή 19.680,00 € πλέον ΦΠΑ 23 
% ήτοι  4.526,40 € και ολική δαπάνη 24.206,40 €.  
           Γ. Διαθέτει πίστωση 24.206,40 € σε βάρος του Κ.Α 15.6262.06 του 
προϋπολογισμού του ΚΚΠΑΑΔΟ  έτους 2015. 
         Δ. Υπέρ της αποδοχής της ένστασης του κ. Παρασκευά Μιχαήλ και της 
κατακύρωσης του διαγωνισμού στον κ. Παρασκευά Μιχαήλ ψήφησαν οι 
1)Μπαρμπούδης Αλέξανδρος-Πρόεδρος για το λόγο ότι ο κ. Παπαλαμπίδης Ιωάννης 
δεν προσκόμισε το πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν όλες τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (και του εργοδότη και των 
εργαζομένων) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παρ. 5 της αριθ. 88/21-01-2015 διακήρυξης(ενώ προσκόμισε μόνο 
βεβαίωση από το ΙΚΑ το οποίο εκδώθηκε στο όνομα του και αναφέρει ότι δεν οφείλει 
ληξιπρόθεσμες εισφορές διότι δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε προσωπικό ενώ θα 
έπρεπε να προσκομίσει για τον ίδιο βεβαίωση από το ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ)  και η 
προσφορά του θεωρείται ελλιπής και δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη διακήρυξη 2)Κεσούδη Παναγιώτα για τους ίδιους λόγους που 
αναφέρθηκαν από τον κ. Πρόεδρο και 3)Αρχοντίδης Αρχοντής για τους ίδιους λόγους 
με τον κ. Πρόεδρο και επιπλέον για το λόγο ότι η προσφορά του κ. Παπαλαμπίδη 
Ιωάννη είναι μόνο αριθμητικώς ενώ από το άρθρο 8 της αριθ. 88/21-01-2015  
διακήρυξης αναφέρει ότι η προσφερόμενη τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως 
και αριθμητικώς, σε περίπτωση δε διαφοράς λαμβάνεται υπόψη μόνον η ολογράφως 
αναγραφόμενη τιμή. 
Μειοψήφησαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι 1)Βαρσαμακίδης Δημήτριος ο οποίος είπε ότι 
δεν δέχεται την ένσταση του κ. Παρασκευά Μιχαήλ και συμφωνεί με το πρακτικό    
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο τη χαμηλότερη τιμή 
προσέφερε ο ανάδοχος  Παπαλαμπίδης Ιωάννης και την γνωμοδότηση της 
επιτροπής σύμφωνα με την οποία δεν έγινε δεκτή η ένσταση  με 
αριθμ.πρωτ.157/6.2.2015 του κ. Παρασκευά Μιχαήλ κατά του πρακτικού διενέργειας  
του διαγωνισμού και της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο κ. 
Παπαλαμπίδη Ιωάννη διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των 
εργασιών, ήτοι 19.507,20€ (χωρίς ΦΠΑ), αν και κατά τη γνώμη του θα έπρεπε στην 
επιτροπή του διαγωνισμού να συμμετέχει και ένας μηχανικός του Δήμου Ορεστιάδας 
διότι η μελέτη και η τεχνική έκθεση διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία οι ειδικότητες 
των τριών μελών της επιτροπής δεν δύναται να γνωρίζουν και 2)Μουχταρίδου 
Βασιλική η οποία είπε ότι αποδέχεται το από 5-2-2015 πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού καθώς επίσης και της από 6-2-2015 γνωμοδότησης της επιτροπής επί 
της ένστασης του κ. Παρασκευά Μιχαήλ. 
  H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 29/2015. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:                             
       
                                                                             Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη  

                                                                      (ακολουθούν υπογραφές)   
Ακριβές Απόσπασμα 

   Ο Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ 
 
 
  Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 
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