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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Θέµα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την «Υπηρεσία
∆ιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο ∆ήµο ∆ιονύσου»

Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016 «Στις δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων στην
παράγραφο 1, [του άρθρου 221 του Ν.4412/2016] ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) «Συγκροτείται τριµελές ή πενταµελές γνωµοδοτικό όργανο (Επιτροπή
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).» Για την εξέταση των προβλεπόµενων
ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται
χωριστό γνωµοδοτικό όργανο τριµελές ή πενταµελές (Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων), τα µέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα µέλη του γνωµοδοτικού
οργάνου που είναι αρµόδιο για τα υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη
διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).
«Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή µερικής, ένστασης µε την οποία ζητείται η
αναβαθµολόγηση τεχνικών προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων
προβαίνει κατά την κρίση της σε αναβαθµολόγηση.»
Στο άρθρο 65 του Ν.3852/2010 αναφέρεται: «Η οικονοµική επιτροπή είναι
συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές,
ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:…..Αποφασίζει την κατάρτιση των
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής
δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες,
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από
µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους
υπαλλήλους».
Με την αριθ. πρω. 44099/5732/22-11-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC005900727 2019-1122) απόφαση δηµάρχου προκηρύχτηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός για την
«Υπηρεσία ∆ιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο ∆ήµο ∆ιονύσου» για τις
4/12/2019.

Στα πλαίσια τις διαγωνιστικής διαδικασίας υποβλήθηκαν προσφορές από τις
ακόλουθες εταιρίες:
Συµµετέχοντες
1.
2.
3.
4.

ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε.
CHROSODIM MON. IKE
GOLD STAR PRODUCTION MON IKE
IFEC RENTALS – ICE RINK SUPPORT IKE

Έδρα
∆έλτα Καλαµπάκας - Τρίκαλα
Σοφοκλέους 244, Καλλιθέα
Φειδίου 14 – 16, Αθήνα
Αγ. ∆ηµητρίου 41, Πειραιάς

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1/6-12-2019
το οποίο
εγκρίθηκε µε την αριθ. 448/2019
(Α∆Α: 6Χ7ΕΩ93-7Λ5) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
κοινοποιήθηκε στη συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
– ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε.» στις 11/12/2019 µε µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
Οµοίως το Πρακτικό Νο2/13-12-2019 για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου
επικυρώθηκε µε την 469/2019 (Α∆Α: 7ΧΑΗΩ93-ΥΟΣ, Α∆ΑΜ; 19AWRD006078622
2019-12-20). H παρούσα κοινοποιήθηκε στη συµµετέχουσα εταιρία µε την
επωνυµία «ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε.» στις 20/12/2019
µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Στις 23/12/2019 µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µας κοινοποιήθηκε
ένσταση από την εταιρία «ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε.» η
οποία και έλαβε αριθ. πρωτ. 52482/27-12-2019.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
1. Την
υπ’
αριθµ.
πρωτ.
44099/5732/22-11-2019
(Α∆ΑΜ:
19PROC005900727 2019-11-22) απόφαση δηµάρχου. .
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. την αριθ. πρωτ. 52482/27-12-2019 ένσταση της εταιρίας «ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ – ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε.»
5. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:

Η συγκρότηση τριµελούς επιτροπής για την αξιολόγηση της αριθ.
πρωτ.
52482/27-12-2019 ένστασης της εταιρίας «ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε.»
Μέλη της επιτροπής ορίζονται:
1……
(Πρόεδρος)
2…..
3……
Συνηµµένα:
1. Η αριθ. πρωτ. 52482/2712-2019 ένσταση.
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