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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 Αριθμός σνεδρίαζης :  4/ 07-2-2022 

 

 Αριθμός Απόθαζης:  14/ 2022 

ΘΔΜΑ:  «Έγκριζη πρακηικού 1 ηης επιηροπής διενέργειας ηοσ διαγωνιζμού με ηίηλο: 

΄΄ΑΝΑΘΔΗ  ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ΄΄». 

 

         ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  7
ε
 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.κ. , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκό  πξση.  833/03-02-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα. 

ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δώζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή ηεο κε  αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ 

ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

    Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη  (6) κειώλ 

θαη ηελ απνπζία ελόο (1) ήηνη: 

                      Παρόνηα μέλη                                                                         Απόνηα μέλη 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                             7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

2) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο   

3) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                             

4) Ιληδέο Νηθόιανο                        

5) Κνξσλίδεο Παύινο 

6) Γήκνπ Ισάλλεο                        

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.  

Αθνινπζεί απηνύζην ην έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ην νπνίν ηίζεηαη πξνο 

έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ην νπνίν είλαη : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             ιδηρόκαστρο, 25-01-2022 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ  

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΕΛΕΓΥΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

«ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ» 

ην ηδεξόθαζηξν, ζηηο 25/01/2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00, ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο, ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016 πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 17/2021 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ ειεθηξνληθό 

δηαγσληζκό ηεο ππ. αξηζ. 11457/10-12-2021 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, γηα ηελ 

«ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ» ε νπνία δεκνζηεύζεθε λνκίκσο ζηελ Τπεξεζία Δθδόζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αξηζκό 2021/S 243-640846 /15-12-2021, αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθό 

Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ: 21PROC009748222 2021-

12-15 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ηληηθήο (www.sidiki.gr). 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο: 

 

Α/Α  ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

1. Πξόεδξνο ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

2. Σαθηηθό Μέινο ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ 

3. Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο ΒΑΡΦΖ ΥΡΖΣΟ 

 

Ζ επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππ. Αξηζ. 11457/10-12-2021 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο θαη ην λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, παξαηεξεί ηα εμήο: 

Ο δηαγσληζκόο ηεο πξναλαθεξόκελεο δηαθήξπμεο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζε απηή, κέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ζην εμήο ζύζηεκα) θαη είρε ιάβεη σο αύμνληα αξηζκό (α/α) ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκό 146033. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηαλ, 

ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ε 19/01/2022 θαη ώξα 15:00. Ζ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 25/01/2022 θαη ώξα 11:00 π.κ. 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ζπλδέζεθε 

ζην ζύζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα, (όλνκα ρξήζηε θαη θξπθό πξνζσπηθό θσδηθό πξόζβαζεο), 

ηνπ πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό 146033 θαη δηαπίζησζε όηη αθελόο ν 

δηαγσληζκόο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο από ην ζύζηεκα σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ όηη έρνπλ 

http://www.sidiki.gr/
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ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζην δηαγσληζκό 3 πξνζθνξέο από ηνπο παξαθάησ νηθνλνκηθνύο  

θνξείο:   

 

 Προμηθεστής 

Ημερομηνί

α Υποβολής 

προσυοράς 

Αρ. 

πρωτοκόλλοσ 

Έντσποσ 

υακέλοσ 

1 GREENΜΝΣ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

15/01/2022 347/18-01-2022 

2 ΣΑΚΟΤΓΖ. Η. ΝΗΚΟΛΑΟ  ΓΚΑΣΕΗΟ. Η. 
ΦΩΣΗΟ IKE 

19/01/2022 440/21-01-2022 

3 ΓΗΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 19/01/2022 409/20-01-2022 

 

 Ζ επηηξνπή επηζεκαίλεη όηη κέρξη ην ζηάδην απηό ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε 

πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ησλ πξνζθνξώλ. ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνύο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ 

θαηαρώξεζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπο, (όλνκα 

ρξήζηε θαη θξπθό πξνζσπηθό θσδηθό πξόζβαζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ νη 

πξνζθνξέο. Ακέζσο κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία νη πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απνζθξαγίζζεθαλ νη ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή 

πξνζθνξά» ησλ πξνζθνξώλ κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή πιένλ ε πξόζβαζε ζην 

πεξηερόκελό ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ππνθάθεινη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» δελ 

απνζθξαγίζζεθαλ αθνύ ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, απηόο ζα 

απνζθξαγηζζνύλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξώλ, ε επηηξνπή δηαπίζησζε όηη νη 

πξνζθνξέο είραλ ιάβεη από ην ζύζηεκα, ηνπο παξαθάησ αλαθεξόκελνπο κνλαδηθνύο α/α 

ζπζηήκαηνο : 

 

 Προμηθεστής 
Α/Α  προσυοράς 

σσστήματος 

1 GREENΜΝΣ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 264627 

2 ΣΑΚΟΤΓΖ. Η. ΝΗΚΟΛΑΟ  ΓΚΑΣΕΗΟ. Η. ΦΩΣΗΟ IKE 264818 

3 ΓΗΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 264540 
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ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή θαηέγξαςε ζηνλ θάησζη πίλαθα ηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο:  

 

 Προμηθεστής Εγγσητική 

1 
GREENΜΝΣ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Γπαμμάτιο Σύστασηρ 

Παπακαταθήκηρ-ΤπΔ Σεππών 

Απιθμόρ 6305/12-01-2022 

Αξία: 8.475,46€ 

2 
ΣΑΚΟΤΓΖ. Η. ΝΗΚΟΛΑΟ  ΓΚΑΣΕΗΟ. Η. 

ΦΩΣΗΟ IKE 

Εγγςητική επιστολή 

σςμμετοσήρ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε 

Απιθμόρ e-135818/12-01-

2022 

Αξία: 8.458,00€ 

3 ΓΗΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

Εγγςητική επιστολή 

σςμμετοσήρ Τπάπεζαρ Πειπαιώρ 

Απιθμόρ 562609/14-01-2022 

Αξία: 8.475,46€ 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ γξακκαηίνπ ζύζηαζεο 

παξαθαηαζήθεο πνπ θαηαηέζεθαλ, δηαπηζηώλεη όηη: 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο «ΣΑΚΟΤΓΖ. Η. ΝΗΚΟΛΑΟ  ΓΚΑΣΕΗΟ. Η. 

ΦΩΣΗΟ IKE» αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 8.458,00€ θαη ππνιείπεηαη ηνπ πνζνύ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 8.475,46€ ην νπνίν 

πξνθύπηεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε 48 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 

όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, από ην πνζό ηεο ζύκβαζεο εθηόο Φ.Π.Α (423.773,06€) 

πνιιαπιαζηαδόκελν επί ηνπ 2% (423.773,06 Υ 2% = 8.475,46€).  

ην ζεκείν απηό ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ επηζεκαίλνπλ όηη: 

1. Σν πνζό ηεο πξνζήθνπζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγξάθεηαη ζηελ πεξίιεςε ηεο 

δηαθήξπμεο σο εμήο: «Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% ηεο εθηηκώκελεο 

αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ, πνζνύ 8.475,46 επξώ». 

2. Σν πνζό ηεο πξνζήθνπζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 

ηεο δηαθήξπμεο σο εμήο: «Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

(πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνύ 8.475,46 Δυρώ (2% ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ: 423773,06 x 2%=8.457,46)», από ην 

νπνίν πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ αλαγξαθή ηνπ πνζνύ επί ηεο παξελζέζεσο έρεη γίλεη 

αλαξηζκεηηζκόο.  

3. Γηα ην παξαπάλσ γεγνλόο δεν υποβλήθηκε, θαηά ην ζηάδην θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξώλ, από θαλέλα νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηείρε ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, 

αίηεκα γηα δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ νξηδόκελνπ αξηζκεηηθώο πνζνύ ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαζώο θαη ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο πξνηείλεη νκόθσλα, πξνο ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο, ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο  «ΣΑΚΟΤΓΖ. Η. ΝΗΚΟΛΑΟ  ΓΚΑΣΕΗΟ. Η. ΦΩΣΗΟ 

IKE», λα κελ γίλεη απνδεθηή θαη λα απνξξηθηεί από ηελ ζπλέρεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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ύκθσλα κε ην άξζξν 72, παξάγξαθνο 1 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 όπσο απηόο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη «Η πξνζθνξά νηθνλνκηθνύ θνξέα πνπ παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηελ 

απαηηνύκελε από ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε ζπκκεηνρήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

κεηά από γλώκε ηνπ αξκόδηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. Η απόθαζε απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ από ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απόθαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζύκβαζεο». 

ην εκείν απηό ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θιείλεη ην παξώλ πξαθηηθό. Θα 

ζπλεδξηάζεη εθ λένπ κεηά ηελ ιήςε απόθαζεο από ην αξκόδην ζπιινγηθό όξγαλν γηα έγθξηζε ε 

κε ηνπ παξόληνο πξαθηηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο 

ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Η εηζήγεζε ηνπ θ Πξνέδξνπ θαζώο θαη ε δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη αλαθνξηθά κε ην 

πέκπην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο: 

Πρόεδρος: Θέκα πέκπην:   «Έγθξηζε πξαθηηθνύ 1 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

ηίηιν: ΄΄ΑΝΑΘΔΗ  ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ 2 ΔΣΗ΄΄ ».  Αθνξά ην πξώην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ κε ηνλ ηίηιν όπσο αλαθέξζεθε.  Σν πξώην πξαθηηθό έρνπκε εδώ πέξα, ηπγράλεη λα 

είλαη ζηελ ίδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ,  θαη ν θύξηνο Γξεγνξηάδεο πνπ είπαηε όηη ηνλ 

έρνπκε θνξηώζεη πνιιά θαη είλαη αιήζεηα απηό, ηη ιέεη ην πξαθηηθό απηό θύξηε Σνξνπλίδε; 

Γξεγνξηάδεο: Να ζαο ην πσ εγώ ζαλ πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο  

Πξόεδξνο: Ο θύξηνο  Γξεγνξηάδεο. 

Γξεγνξηάδεο: Γηα λα απαληήζσ θαη ζε νπνηαδήπνηε εξώηεζή ζαο. Πξώηε θνξά θάλακε πξαθηηθό 

ηέηνην ρσξίο λα θέξνπκε ηελ  ηερληθή πξνζθνξά θαζόηη είρακε πξόβιεκα κε κία εγγπεηηθή 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

1. ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Πξόεδξνο 

 2. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ  

ΑΝΑΣΑΗΑ 

Σαθηηθό Μέινο 

3. ΒΑΡΦΖ ΥΡΖΣΟ Αλαπιεξσκαηηθό  Μέινο 
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επηζηνιή. Πνην ζπγθεθξηκέλα ήηαλ ηνπ θπξίνπ Σαζθνύδε, ε νπνία ππνιεηπόηαλ πεξίπνπ δεθαεπηά 

επξώ από ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή. Βέβαηα εάλ δηαβάζαηε ζηηο επηζεκάλζεηο καο, 

δηαπηζηώζακε όηη ζε δύν ζεκεία, από ηα ηξία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ην πνζό, έρεη γίλεη ιάζνο. 

ηα δύν είλαη ζσζηό ην νπνίν είλαη νθηώ ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα εβδνκήληα πέληε θόκκα ζαξάληα έμη 

θαη ζην,  ζε έλα ζεκείν ην νπνίν είλαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε ζσζηή αλαγξαθή, ζηελ παξέλζεζε όηαλ 

ππνινγίδεη ηελ εθηηκώκελε αμία ηελ νπνία ζα έρεη ε εγγπεηηθή,  αληί λα θάλεη νθηώ ρηιηάδεο 

ηεηξαθόζηα εβδνκήληα πέληε θόκκα ζαξάληα έμη  (8.475,46), αλαγξάθεηε  νθηώ ρηιηάδεο 

ηεηξαθόζηα  πελήληα επηά θόκκα ζαξάληα έμη    (8.457,46). Δίλαη νπζηαζηηθά έλα δήηεκα 

αλαξηζκεηηζκνύ. Παξόια απηά εκείο σο επηηξνπή θαη επεηδή ε εγγπεηηθή είλαη ην πξώην πξάγκα 

πνπ εμεηάδεηαη, ζεσξήζακε όηη πξέπεη λα απνθιεηζηεί από ηε  δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, απηό είλαη 

ε γλσκνδόηεζε, θαζώο δελ ππνβιήζεθε θαη θαλέλα ….(Γηαθόπηεηε από  ηνλ Πξόεδξν) 

Πξόεδξνο: Κύξηε Γξεγνξηάδε,  

Γξεγνξηάδεο: Οξίζηε. 

Πξόεδξνο: Κύξηε Γξεγνξηάδε, δελ ζεσξήζαηε εηζεγείζηε.   

Γξεγνξηάδεο: Ναη γλσκνδνηήζακε, εηζεγνύκαζηε. Παξόια απηά έρνπκε γξάςεη όιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθό. Έρεη γίλεη έλα ηππνγξαθηθό ιάζνο ζηε δηαθήξπμε. Γελ 

κπνξνύζακε λα ην παξαβιέςνπκε, νύηε κπνξνύζακε γηα ην ππάξρνλ έγγξαθν λα δεηήζνπκε 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή. 

Γήκνπ: Σνλ ιόγν θύξηε πξόεδξε. 

Πξόεδξνο : Βεβαηόηαηα  θύξηε Γήκνπ. Έρεηε ηνλ ιόγν. 

Γήκνπ: Γηα λα κελ ηξώσ ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ζα θάλσ θαηεπζείαλ θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέισ λα 

θάλσ  θαη ηελ ηνπνζέηεζή κνπ. ηε δηαθήξπμε γηα ηνλ δηαγσληζκό θαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2.  

εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 2.2.2.1 γηα  ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

(πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνύ νθηώ ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα εβδνκήληα 

πέληε θόκκα ζαξάληα έμη  (8.475,46) επξώ κέζα ζε παξέλζεζε (δύν ηνηο εθαηό 2% ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ,  423773,06 x 2%)  μαλαγξάθεηαη πάιη δύν θνξέο ην 

νθηώ ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα εβδνκήληα πέληε θόκκα ζαξάληα έμη  (8.475,46). Άξα ππάξρεη ιάζνο 

ζηελ δηαθήξπμε, όπσο ζπληάρζεθε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Απνδερόκελνη ην ιάζνο καο θαη 

κε γλώκνλα ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά, πνπ δελ μέξνπκε πνηα είλαη πξνο όθεινο ησλ δεκνηώλ 

καο, εγώ είκαη  ζην ππέξ λα γίλεη δεθηή ε ζπκκεηνρή ηνπ, γηαηί ην ιάζνο ήηαλ δηθό καο. 

Αλαγξάςαηε δύν θνξέο θαη ελδερνκέλσο ην είδε ν  … δελ μέξσ πσο  ιέγεηαη   θαη θαηέζεζε ηελ 
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εγγπεηηθή. Γελ είλαη κόλν δηθό ηνπ ιάζνο είλαη θαη δηθό καο ιάζνο, γηαηί ζηε δηαθήξπμε γξάθεηαη 

μεθάζαξα,  πνζνύ νθηώ ρηιηάδεο ηέζζεξα  εβδνκήληα πέληε θόκκα ζαξάληα έμη  (8.475,46) θαη 

γίλεηαη ε αλάιπζε  ηέζζεξα είθνζη κία θόκκα εβδνκήληα επηά επί κεδέλ, δύν ηνηο εθαηό, 

μαλαγξάθεηε πάιη ιάζνο  νθηώ ρηιηάδεο ηέζζεξα πελήληα επηά (8.457),  άξα ην ιάζνο δελ είλαη ηνπ 

ηδηώηε είλαη δηθό καο. Θα πξέπεη θαηά ηε γλώκε κνπ λα δεηήζεη,   ε εγγπεηηθή  ηνπ, ε εγγπεηηθή 

ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη θαλνληθά  λα πξνρσξήζεη ζηελ επόκελε θάζε. Γελ κπνξεί ηα ιάζε ηα δηθά 

καο λα ηα πιεξώλνπλ άιινη. Δπραξηζηώ πνιύ. 

Γξεγνξηάδεο:  Κύξηε Γήκνπ ζην ζεκείν απηό λα ζαο πσ όηη εάλ απνδερζνύκε ηελ εγγπεηηθή σο 

έρεη, δελ είλαη πξνζήθνπζα θαη δελ είλαη ζύλλνκε.   Γηα ηελ ππάξρνπζα (δηαθόπηεηε από ηνλ θύξην 

Γήκνπ). 

Γήκνπ:  Σν ιάζνο είλαη  δηθό καο λαη ή  όρη ; 

Γξεγνξηάδεο: Πξνθαλώο έλα ιάζνο αλαξηζκεηηζκνύ έγηλε λαη. Δκείο ζαλ επηηξνπή εηζεγνύκαζηε 

απηό πνπ είλαη ζύλλνκν κε βάζεη ην λόκν 4412. Καη εκάο θύξηε Γήκνπ ε δηαθήξπμε ήξζε ζηα 

ρέξηα καο, όηαλ απνζθξαγίζηεθαλ νη πξνζθνξέο. 

Γήμοσ: Μα δελ έξημα επζύλε ζε εζάο θύξηε Γξεγνξηάδε,  είπα όηη ε επζύλε είλαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πνπ ζπλέηαμε ηελ δηαθήξπμε, άξα ην ιάζνο είλαη ζπλνιηθά  όιεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη όρη ηεο Δπηηξνπήο ηεο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ είζηε εζείο.  Σν ιάζνο 

έγηλε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.   Άξα ζα πξέπεη θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα αλαινγηζηεί 

ηελ επζύλε ηνπ ιάζνπο ηεο θαη λα αθήζεη ηνλ θύξην λα ζπλερίζεη θαλνληθά. Γελ είπα όηη θάλαηε 

θάπνην ιάζνο εζείο. Δζείο θάλαηε άςνγα ηελ δνπιεηά ζαο (Γηαθόπηεηε από ηνλ Πξόεδξν). 

Πξόεδξνο: Μηζό ιεπηό, ζπγλώκε εδώ δελ ζα,  ζαο παξαθαιώ πνιύ. Δδώ έρνπκε κηα εηζήγεζε, κία 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, ε νπνία είλαη ην όξγαλν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. Καη κέρξη ζηηγκήο ηηο εηζεγήζεηο ηεο δηελέξγεηαο ησλ Δπηηξνπώλ Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκώλ, νκόθσλα ηηο απνδερόκαζηε. Δδώ έρεη κία, δελ μέξσ γηα ιάζνο, γηα αλαγξακκαηηζκό 

γηα ηέηνηα πξάγκαηα, εγώ μέξσ όηη από ην λόκν, ε εγγπεηηθή επηζηνιή είλαη ην δύν επί ηνηο εθαηό, 

ηνπ θαζαξνύ πνζνύ, ρσξίο ην Φ.Π.Α. δειαδή θαη ην νπνίν έπξεπε λα δνζεί. Σώξα κε ηα παρηά 

γξάκκαηα ηα  έληνλα γξάθεηαη ην ζσζηό πνζό. Σώξα παξαθάησ θαη ινηπά πνπ βξεζήθαλε   δε 

μέξσ. Δγώ εηζεγνύκαη  απηή ηε ζηηγκή, όπσο όιεο ηηο θνξέο, όηη ιέεη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ λα ην θάλνπκε απνδεθηό απηό (Γηαθόπηεηε από ηνλ θύξην Γήκνπ).  

Γήκνπ: Σνλ ιόγν θύξηε Γήκαξρε. 

Πξόεδξνο:  κεηά από απηά πνπ αθνύζακε, κήπσο ζέιεη ν θύξηνο Γξεγνξηάδεο λα απαληήζεη γηαηί 

ηνλ δηέθνςα, όρη ηνλ δηέθνςα, ηνλ, ήζειε λα κηιήζεη πξνεγνπκέλσο. Κύξηε Γξεγνξηάδε. 
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Γξεγνξηάδεο: Ναη,  εάλ απνδερζνύκε ηα νθηώ ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα πελήληα νθηώ (8.458) επξώ 

είκαζηε ζίγνπξα έμσ από ην όξην ηεο πξνζήθνπζαο θαη ζίγνπξα ζα ππάξμνπλε θαη πξνδηθαζηηθέο 

από ηνπο ππόινηπνπο δύν. Οη νπνίνη θαηέβαιιαλ ηελ ζσζηά πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή. 

Γήκνπ: Σνλ ιόγν θύξηε Γήκαξρε. 

Πξόεδξνο: Γειαδή θύξηε Γξεγνξηάδε, εάλ κνπ επηηξέπεηε, όηη είλαη ιηγόηεξε ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή από απηήλ πνπ πξνβιέπεη, δειαδή εάλ ήηαλ κεγαιύηεξε δελ ζα είρακε ην πξόβιεκα απηό 

ζέισ λα κνπ πείηε. 

Γξεγνξηάδεο: Όρη εάλ ήηαλ κεγαιύηεξε θπζηθά θαη δελ έρνπκε πξόβιεκα. 

Πξόεδξνο: Δίλαη κηθξόηεξε από απηή πνπ είλαη ην ειάρηζην πνπ κπνξεί λα δώζεη, δειαδή ην δύν 

ηνηο εθαηό. Ννκίδσ, εγώ εηζεγνύκαη,  θύξηε Γήκνπ 

Γήκνπ: Παξαθαιώ 

Πξόεδξνο: Δζείο θάηη ζέιεηε λα πείηε γηα πείηε ην, γηα λα θιείλνπκε επηηέινπο. (γηα ιίγν κηινύλ 

πνιινί καδί δελ αθνύγεηαη μεθάζαξα θάηη) 

Γήκνπ: Δγώ έρσ ην ιόγν ηώξα θύξηε Γήκαξρε; 

Πξόεδξνο: Μάιηζηα θύξηε Γήκνπ. 

Γήκνπ: Δπραξηζηώ πάξα πνιύ. Όπσο γλσξίδεηαη όηη, ζε θάζε πεξίπησζε  πάληα έπαηξλα ην κέξνο 

ηεο επηηξνπήο ζε όια. Η επηηξνπή ην μαλαιέσ έρεη θάλεη άςνγα ηελ δνπιεηά ηεο, δελ ξίρλσ θακία 

κνκθή ζηελ επηηξνπή. Σελ κνκθή ηελ ξίρλσ θύξηε Γήκαξρε, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Σελ 

Γηαθήξπμε ηελ έβγαιε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Σν ιάζνο είλαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απηό 

λα ην δηαρσξίζεηε. Σν ιάζνο ην θάλακε εκείο θύξηε Γήκαξρε ζαλ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απηά 

πνπ ππνγξάςακε. Σα άιια,  γηαηί ην ιάζνο ην δηθό καο λα ην πιεξώζεη έλαο άζρεηνο θαη όρη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γηα πνην ιόγν ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, όηαλ αλαγλώξηζε ην ιάζνο δελ 

έθαλε  δηόξζσζε; Καη λα δώζεη παξάηαζε; απηό ιέσ. Όρη ε επηηξνπή, ε επηηξνπή ην μαλαιέσ 

(δηαθόπηεηε από ηνλ Πξόεδξν).  

Πξόεδξνο: Σειεηώζαηε; 

Γήκνπ:  ΑΦΟΓΗ θαη κε θεθαιαία.  

Πξόεδξνο: Χξαία.  

Γήκνπ: Καη κε θεθαιαία ζέισ λα γξαθηεί. 
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Πξόεδξνο: Λνηπόλ, εηζεγνύκαη ινηπόλ … (δηαθόπηεηε από ηνλ θύξην Γήκνπ θάηη αλαθέξεη δελ 

αθνύγεηε θαιά).  

Γήκνπ:   (δελ αθνύγεηε πνιύ θαζαξά …δελ θαηαγξάθεηε ην ιάζνο   …….. ην ιάζνο. 

Πξόεδξνο: ….ηελ γλσκάηεπζε ηεο Άςνγεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, λα γίλεη δεθηή.  

Φεθίδνκελ. 

Γήκνπ: Γελ (δελ αθνύγεηε θαζαξά) ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  θύξηε δήκαξρε, ην ιάζνο ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο (Γηαθόπηεηε από ηνλ Πξόεδξν) 

Πξόεδξνο: αο παξαθαιώ πνιύ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όηαλ θάλαλε ην δηαγσληζκό, ην θάλαλε 

(δηαθόπηεηε από θύξην Γήκνπ, κηινύλ νη δύν καδί)  

Πξόεδξνο: αο παξαθαιώ πνιύ. Μελ δεκηνπξγείηε δηαζηξεβιώζεηο, ζαο παξαθαιώ πνιύ ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εδώ πέξα αθνύζηεθε, (δηαθόπηεηε από ηνλ θύξην Γήκνπ) 

Γήκνπ: δηαβάδσ ηε δηαθήξπμε θύξηε πξόεδξε. 

Πξόεδξνο: Λνηπόλ άθνπζε. αο παξαθαιώ πάξα πνιύ, δηαζηξεβιώλεηε απηό ην ζέκα, εγώ ζαο ιέσ, 

θιείλνπκε,  εηζεγνύκαη ινηπόλ, ηελ εηζήγεζε ηεο  άςνγεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ λα 

γίλεη απνδεθηή. Σίπνηε άιιν. 

Γήκνπ: Σνλ ιόγν θύξηε Γήκαξρε. Σνλ ιόγν. 

Πξόεδξνο: Πνην ιόγν θύξηε Γήκνπ, ηνλ πήξαηε δέθα θνξέο. 

Γήκνπ: Θα απαληήζεηε,  απαληήζαηε ζην έλα ζθέινο  ηεο εξώηεζήο κνπ, γηα ηελ άςνγε επηηξνπή, 

γηα ην απαξάδεθην ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα ην ιάζνο,  δελ κνπ απαληήζαηε. Γελ ζαο 

ζπκθέξεη λα απαληήζεηε; 

Πξόεδξνο: αο παξαθαιώ πάξα πνιύ, ζαο παξαθαιώ, (δηαθόπηεηε από ηνλ θύξην Γήκνπ). 

Γήκνπ: Απαληήζηε κνπ 

Πξόεδξνο: (ζπλερίδεη) κελ πξνβαίλεηε ζε θξίζεηο απαξάδεθηεο γηα κέινο ηεο Δπηηξνπήο, 

δεδνκέλνπ όηη ήζαζηαλ θαη εζείο θαη ζα κπνξνύζαηε λα ην έρεηε ειέγμεη. Δληάμεη; (δηαθόπηεηε από 

ηνλ θύξην Γήκνπ). 

Γήκνπ: (δελ αθνύγεηε θαζαξά κηινύλ καδί) 

Πξόεδξνο: όρη ηώξα, όρη ηώξα,  αλαθέξνπκε γεληθά ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηε ζηηγκή πνπ 

θάλακε απνδεθηά 
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(Μηιάλε θαη νη δύν καδί γηα ιίγν θαη δελ αθνύγεηε θαζαξά ηη ιέεη ν θαζέλαο) 

Γήκνπ: ….ηη είλαη απηά πνπ ιέηε. 

Πξόεδξνο: … κε δεδνκέλν όηη ζαο γλσξίδεη .. πνπ έρνπκε ηελ ηύρε θαη έρνπκε ηνλ πξόεδξν, ζαο 

παξαθαιώ πνιύ, ζαο παξαθαιώ πνιύ. 

Γήκνπ: Απαληήζηε κνπ ζηελ εξώηεζε. 

 Πξόεδξνο: Σπγράλεη λα έρνπκε αθόκα ηνλ πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ,  κε 

παξάιιειν θαζήθνλ λα ηεξεί θαη  ηα, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε,  λα θάλεη ην ξόιν ηεο 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. Λνηπόλ, εγώ εηζεγνύκαη, όπσο είπε θαη ν θύξηνο Γήκνπ, όηη ιέεη ε 

νηθνλνκηθή, όηη ιέεη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, απηό πνπ θάλακε, όπσο δήισζε θαη ν 

θύξηνο Γήκνπ κέρξη ηώξα, λα ην ςεθίζνπκε. 

Γήκνπ: Όρη, θύξηε δήκαξρε δελ ζα βάδεηε ιόγηα ζην ζηόκα κνπ, πνπ δελ είπα. 

Πξόεδξνο: Κύξηε Γήκνπ ζα θόςεηε επηηέινπο ηελ πνιηηηθή (Γηαθόπηεηε από ηνλ θύξην Γήκνπ) 

Γήκνπ: όρη. 

Πξόεδξνο: αληίδξαζε (δηαθόπηεηε από ηνλ θύξην Γήκνπ δελ αθνύγεηαη ν ιόγνο ηνπ θαζαξά) 

Πξόεδξνο: δηόηη είλαη κηα ζηείξα αληηπαξάζεζε, ε νπνία δε έρεη θακία βάζε, (κηιά ηαπηόρξνλα θαη 

ν θύξηνο Γήκνπ γηα ιίγν αιιά ), ζαο παξαθαιώ πάξα πνιύ. Λνηπόλ, νλνκαζηηθά.  Δηζεγνύκαη ηελ 

εηζήγεζε ηνπ πξώηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, όπσο αθξηβώο ην ιέεη. 

Φεθίδσ λαη. 

Γνκνπρηζίδεο: Ναη. 

Ιληδέο: Ναη. 

Σνξνπλίδεο: Ναη. 

Νηθεθόξνπ: Ναη. 

Κνξσλίδεο: Ναη. 

Πξόεδξνο: Ο θύξηνο Γήκνπ; 

Γήκνπ: Ο Κύξηνο Γήκνπ ιόγσ ηνπ όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζέισ λα γξαθεί κε θεθαιαία  

θύξηα πξαθηηθνγξάθν, ιόγσ ηνπ όηη  ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΑΝΔ ΛΑΘΟ ΣΗ 

ΓΙΑΚΉΡΤΞΗ, ςεθίδσ λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ επόκελε θάζε ν ζπγθεθξηκέλνο, ιόγνπ 
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ιάζνπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Μα είλαη δπλαηόλ λα βάδεηε ιόγηα ζην ζηόκα κνπ πνπ δελ 

είπα; Καη λα κελ απαληάηε θύξηε Γήκαξρε όηη (δηαθόπηεηε από ηνλ Πξόεδξν) 

Πξόεδξνο: Γελ ληξέπεζηε, δελ ληξέπεζηε λα θπθινθνξνύλ απηά όηη ζαο έβαιαλ  ιόγηα,  απηά πνπ 

ιέηε  ηόζε ώξα, ηη είλαη; 

Πξόεδξνο: (κηιά καδί θαη ν θύξηνο Γήκνπ όκσο δελ αθνύγεηε θαζαξά) αο ιέεη ν Πξόεδξνο όηη 

είλαη κηθξόηεξν ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο, από απηό πνπ πξνβιέπεη, εάλ ήζειε λα έβαδε παξαπάλσ, 

ν λόκνο πξνβιέπεη δύν ηνηο εθαηό (2%) επί ηεο θαζαξήο αμίαο. αο παξαθαιώ θύξηε Γήκνπ, ζαο 

παξαθαιώ. 

Γήκνπ: Δγώ ζαο παξαθαιώ. 

Πξόεδξνο: Δγώ ζαο παξαθαιώ πάξα πνιύ, γηαηί δελ αθήλεηε θαη θαλέλαλ άιιν λα κηιήζεη εδώ   

Πξόεδξνο: (Γελ αθνύγεηαη θαζαξά κηινύλ καδί)… ηέζζεξηο θνξέο κέρξη ζηηγκήο, εγώ είκαη ν 

Πξόεδξνο, ηεο επηηξνπήο εδώ πέξα ηώξα θαη ν πξόεδξνο έρεη ην ιόγν. Αθνύζακε ηελ εηζήγεζε θαη 

βάζε εηζεγήζεσο, ςεθίδνπκε. Ση ςεθίδεηε; Σειεπηαίνο είζηε. 

Γήκνπ: Η εηζήγεζε μέξεηο ηη ιέεη; Δκείο είκαζηε αξκόδηνη λα πάξνπκε απόθαζε. Δηζήγεζε θάλεη 

ε Δπηηξνπή.. 

Πξόεδξνο: Ση θάλεηε ηώξα θύξηε Γήκνπ;  

Γήκνπ: Γελ κνπ απαληήζαηε όκσο. 

Πξόεδξνο: Ση θάλεηε ηώξα θύξηε Γήκνπ; 

Γήκνπ: Κύξηε Γήκαξρε κε ξσηάηε. 

(Μηινύλ καδί δελ αθνύγεηε θαζαξά) 

Πξόεδξνο: ….ηελ εηζήγεζε γη απηό είπα γλσκνδόηεζε, εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ, πξνο ζενύ δειαδή, ηελ νπνία είπαηε … 

Γήκνπ: Δίπα όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έθαλε ιάζνο ζηε Γηαθήξπμε. Γελ  απαληάηε. 

Πξόεδξνο:  αο επαλαιακβάλσ. Σελ δηαθήξπμε ηώξα εμεηάδνπκε ή ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ; Με ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, επί απηνύ, 

έρεηε λα πείηε ηίπνηα; Δίπαηε όηη (κηιά θαη ν θύξηνο Γήκνπ), εζείο ιέηε ην δηθό ζαο,  όηαλ βγήθε ε 

δηαθήξπμε. Η δηαθήξπμε ε νπνία πέξαζε αξρή πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, κε ηηο πξνζθπγέο πνπ 

θάλαλ ηα πάληα, ειέγρζεθε από ηνπο λνκηθνύο ηνπ Γήκνπ, ειέγρηεθε από ηηο ππεξεζίεο θαη κνπ 

ιέηε ηώξα λα πνύκε γηα ηε δηαθήξπμε (κηιά καδί θαη ν θύξηνο Γήκνπ δελ αθνύγεηε θαζαξά), πνπ 
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δίλεη κηθξόηεξν πνζό εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ηε εηζήγεζε άκα ην δείηε κε παρηά γξάκκαηα ιέεη ην 

πνζό πνπ πξέπεη λα δώζνπλ θαη ιέεη όηη ε απόδεημε είλαη όηη είλαη ηξείο ζπκκεηέρνληεο,  νη δύν 

δώζαλε θαλνληθά ζύκθσλα κε ην δύν ηνηο εθαηό πνπ πξνβιεπόηαλ από ην λόκν  θαη έλαο έδσζε 

ιηγόηεξε. Δθεί ζα κείλνπκε γηαηί είλαη θαη ε εηζήγεζε ηεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ. 

Φεθίζαηε θύξηε Γήκνπ ηα είπακε. 

Γήκνπ: Έρεηε ην ζάξξνο λα δηαβάζεηε ηε δηαθήξπμε; 

Πξόεδξνο: Κύξηε Γήκνπ,  πέληε - έλα, παξαθαιώ λα γξαθεί ζηα πξαθηηθά ηειεηώζακε ην ζέκα, 

πάκε ζην επόκελν. 

Γήκνπ: Να γξαθεί ζηα πξαθηηθά όηη ν θύξηνο Γήκαξρνο δελ δηάβαζε ηελ δηαθήξπμε. Απέθξπςε 

ηελ δηαθήξπμε, πνπ ιέεη ην ιάζνο. Ο ηδηώηεο έθεξε ηελ εγγπεηηθή, ζύκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. 

Πξόεδξνο: Δζείο ηώξα, εζείο ηώξα δειαδή δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ δελ ζηεξίδεηαη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ θαη ζηεξίδεηαη ηνλ ηδηώηε; Ση ελλνείηε δειαδή κε απηό; 

Γήκνπ: Κάλεηε έλα πνιύ κεγάιν ιάζνο. 

Ιληδέο: Γηάλλε νη άιινη δύν πσο έθεξαλ ξσηάσ...  

(Μηινύλ πνιινί καδί δελ αθνύγεηαη θαζαξά.)  

Ιληδέο: Οη άιινη δύν γηαηί θέξαλ ηε ζσζηή εγγπεηηθή πσο έγηλε απηό, δελ θαηάιαβα.  

Πξόεδξνο: Οη άιινη δύν ήηαλ πην έμππλνη θαη θαηάιαβαλ όηη είλαη ζύκθσλα κε ην λόκν  ην δύν 

ηνηο εθαηό.  

(Μηινύλ πνιινί καδί)  

Πξόεδξνο: Γελ ζα ζε αθήζσ, ηα ηειείσζε ην ζέκα, ηειείσζε ε ςεθνθνξία.  Να γξαθεί ζηα 

πξαθηηθά (κηινύλ πνιινί καδί δελ αθνύγεηε θαζαξά) ζαο παξαθαιώ, ζαο παξαθαιώ πνιύ. αο 

είπα δελ είλαη Γεκνηηθό πκβνύιην εδώ.  

Γήκνπ: Μα είλαη δπλαηόλ, ιίγε αμηνπξέπεηα. Με ξώηεζε θάηη ν θύξηνο Ιληδέο. 

Πξόεδξνο: Μηιάηε γηα αμηνπξέπεηα εζείο θύξηε Γήκνπ; Απηό είλαη αμηνπξέπεηα ηώξα πνπ θάλεηε; 

Απηό πνπ θάλεηε είλαη αμηνπξέπεηα;  

Γήκνπ: Γελ κε αθήλεηε λα απαληήζσ ζηνλ θύξην Ιληδέ; 
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Πξόεδξνο: Όρη, δελ ζα ζε αθήζσ λα απαληήζεηε ζηνλ θύξην Ιληδέ, γηαηί ηελ ζπδήηεζε ηελ 

δηεπζύλσ εγώ. 

Γήκνπ: Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηηο δεκνθξαηηθέο επαηζζεζίεο πνπ έρεηε. 

Πξόεδξνο: Όηη ζέιεηε, πάξηε ηνλ ηειέθσλν λα κηιήζεηε λα ζπδεηήζεηε, όηη ζέιεηε εδώ ηειείσζε ε 

ςεθνθνξία θύξηε.  Λνηπόλ θιείλσ ην ζέκα, πάκε ζην επόκελν ζέκα. 

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ηεο ςεθνθνξίαο αθνύ 

έιαβε ππόςε ηεο ηα πξναλαθεξόκελα θαη θαηά πιεηνςεθία πέληε ζεηηθέο ςήθνη θαη κίαο 

αξλεηηθήο  

Αποθαζίζει 

Δγθξίλνπλ   ην πξαθηηθνύ 1 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: ΄΄ΑΝΑΘΔΗ  

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

ΓΙΑ 2 ΔΣΗ΄΄ . 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 14/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                 Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       (ππνγξαθέο) 

    

 

                                                       Αθξηβέο    Απόζπαζκα                                                        

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Φώηιος Γομοστηζίδης 
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