ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.

Από το πρακτικό της 23/7/2013

Αριθ. Απόφασης 131/2013
Θέµα: Εξέταση της ένστασης από την εταιρία µε επωνυµία “ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΚΡ. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ”
κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργεια διαγωνισµού, στα πλαίσια του πρόχειρου
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποµάκρυνσης ανεπιθύµητης αυτοφυούς
βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης».
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Ιουλίου του έτους 2013
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 1,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση µετά από την 11915/19 - 7-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν.
3852/10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9
µελών παρόντες ήταν:
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β), Σουσλόγλου Νικόλαος, γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, δ)
Μεζίκης Βασίλειος ε) Σάββα Αικατερίνη, µέλος στ) Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος ζ) Κατσαρός
Ιωάννης, µέλος.
Απόντες: Γρούγιος Ηλίας, Σιώπης Κων/νος,.
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε
την µε αριθµό 235/26-06-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης
ελεύθερων χώρων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης», (αριθµ.µελετ.58/13) µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) και ενδεικτικό προϋπολογισµό
67.977,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε την µε αριθµό 121/13 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η
απαιτούµενη πίστωση.
Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 17/07/13, στην επιτροπή κατατέθηκαν πέντε (5) φάκελοι
υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες:
1. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΤ. ΜΥΛΩΝΑΣ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 11761/17-07-13
2. ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 11762/17-07-13
3. ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 11763/17-07-13
4. ΕΛΒΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 11764/17-07-13
5. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΚΡ. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 11765/17-07-13
Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από
17/07/13 πρακτικό της) ότι όλες οι εταιρίες κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το
άρθρο 7 της µε αριθµό 1077/13 διακήρυξης και οι τεχνικές προσφορές που κατατέθηκαν ήταν
σύµφωνες µε την τεχνική έκθεση του διαγωνισµού και προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών
προσφορών.
Σύµφωνα µε τις οικονοµικές προσφορές η εταιρία µε επωνυµία ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ,
κατέθεσε προσφορά µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 46% από τις συνολικά πέντε
προσφορές που κατατέθηκαν ήτοι συνολικής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων εξακόσια εξήντα έξι ευρώ
και πενήντα οκτώ λεπτών (36.666,58€) ενώ η προσφορά της εταιρίας ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΚΡ.
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ακολουθούσε µε ποσοστό έκπτωσης 42,11%.

Στην συνέχεια, η εταιρία µε επωνυµία ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΚΡ. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ κατέθεσε την µε αριθµ.
11876/18-07-13 ένσταση κατά του από 17/07/13 πρακτικού ζητώντας την ακύρωση του σχετικού
πρακτικού και να αναδειχθεί αυτή ως µειοδότης του διαγωνισµού.
Έχοντας υπόψη :
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :
2. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως» και ειδικότερα το άρθρο 20 ήτοι «Αι επί της διεξαγωγής της δηµοπρασίας
ενστάσεις κατατίθενται εις την διενεργήσασαν την δηµοπρασίαν επιτροπήν ή εις τον δήµον ή
την κοινότητα µέχρι της εποµένης από της διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργασίµου ηµέρας ή
της εποµένης της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος εις τας περιπτώσεις εξετάσεως και
αξιολογήσεως των προσφορών, περί ων η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Αι
κατατιθέµεναι εις τον δήµον ή την κοινότητα ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβοβάζονται
αυθηµερόν εις την διενεργήσασαν την δηµοπρασίαν επιτροπήν».
3. Την υπ’ αριθµό 1077/13 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού και ειδικότερα τα εξής σηµεία: α) στα
δικαιολογητικά συµµετοχής οι διαγωνιζόµενοι κατέθεσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.7
εδαφ. (α) της διακήρυξης «Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου, βεβαιωµένου του
γνησίου της υπογραφής ότι:
Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, τους οποίους και
δέχονται ανεπιφύλακτα».
β) το άρθρο 22.1 όπου αναφέρεται ότι «Η Επιτροπή Προµηθειών έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον
το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε
το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που
περιγράφεται στα προηγούµενα άρθρα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι
υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά».
4. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό
5. Την Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και ειδικότερα τα εξής σηµεία: α) στο άρθρο 5
αναφέρεται «Τα οποιαδήποτε προϊόντα της κοπής θα πρέπει να αποµακρύνονται από τους
χώρους κοπής µε φορτηγό, αυθηµερόν, και να καθαρίζεται σχολαστικά ο παραπάνω χώρος
από τα όποια υπολείµµατα προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών (κλαδάκια, φύλλα,
πριονίδια κ.λπ.)» και β) στο άρθρο 6 αναφέρεται «Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται
µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας, όπως είναι οι δαπάνες
µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών

επιβαρύνσεων. Οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών
και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ.,..»
6. Το από 17/07/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού
7. Το γεγονός ότι κατά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών ζητήθηκαν κάποιες
διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες κα. ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ και κ. ΕΛΒΑΝΙ∆Η
ΝΙΚΟΛΑΟ και όχι ουσιώδεις ελλείψεις όπως αναφέρει στην παράγρ.Ι της ένστασης του ο κ.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΚΡ. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ. Ειδικότερα:
1) Η

Τεχνική προσφορά της κας Πανέλλας Ζηνοβίας ήταν µία λεπτοµερέστατη και

αναλυτικότατη τεχνική προσφορά 17 σελίδων, στην οποία ζητήθηκαν από το ειδικό
µέλος της επιτροπής διαγωνισµού κα. ∆έσποινα Μιχαηλίδου να γίνουν σε δύο σηµεία
διευκρινήσεις. Πιο συγκεκριµένα α) στην όγδοη σελίδα και στην ενότητα 3. Προστασία
περιβάλλοντος στην δεύτερη παράγραφο όπου αναφέρεται ότι «τα προϊόντα των
αποψιλώσεων και του καθαρισµού θα αποτίθενται σε χώρους …, εγκεκριµένους από τον
εργοδότη» συµπληρώθηκε η φράση «µε ευθύνη του αναδόχου». Επίσης β) στην ενότητα
της τεχνικής 4. Προγραµµατισµός και µεθοδολογία εργασιών στην δέκατη σελίδα
αναφέρεται «έπεται η συλλογή των εξωτερικών απορριµµάτων και προσωρινή
αποθήκευση των απορριµµάτων µέχρι να πραγµατοποιηθεί η παραλαβή τους από τους
χώρους» προστέθηκε η λέξη «αυθηµερόν».
Πρόκειται για δύο επισηµάνσεις οι οποίες αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης και πιο
συγκεκριµένα στο Τιµολόγιο Μελέτης και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τους
όρους των οποίων η υποψήφια ανάδοχος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα µε υπεύθυνη
δήλωση. Η τεχνική προσφορά λοιπόν της κας Πανέλλας Ζηνοβίας δεν έχει ουσιώδεις
ελλείψεις, δεν είναι εντελώς αόριστη ούτε υπό αίρεση και γι’ αυτό δεν απορρίφθηκε.
2) Οι ίδιες διευκρινήσεις έγιναν και για την τεχνική προσφορά που κατατέθηκε από τον κ.
ΕΛΒΑΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ και ειδικότερα στην παραγρ. 3) Καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου
όπου

αναφέρεται

«…συγκέντρωση

των

σκουπιδιών

και

απόρριψη

τους.»

συµπληρώθηκε «σε ενδεδειγµένους χώρους µε δική του ευθύνη» και στην παραγ. 5)
Φορτοεκφόρτωση

προϊόντων

εκσκαφής

πάσης

φύσεως

ή

συµπληρώθηκε «η εργασία της αποκοµιδής θα γίνεται αυθηµερόν».
3.

Το από 19/07/13 πρακτικό της επιτροπής, γνωµοδότηση διαγωνισµού
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή

Α) Να εγκρίνει το από 19/07/13 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης

καθαιρέσεων

όπου

Β) Να απορρίψει την µε αριθ. πρωτ. 11876/18-07-13 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΚΡ. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ κατά του από 17/07/13 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στα
πλαίσια διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποµάκρυνσης
ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήµου Αµπελοκήπων
Μενεµένης».
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου, την µε αριθ. πρωτ. 11876/18-07-13 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΚΡ. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ κατά του από 17/07/13 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού, το από 19/07/13 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει το από 19/07/13 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης δηµοπράτησης του έργου
«Αποµάκρυνσης ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήµου
Αµπελοκήπων Μενεµένης».
Β). Απορρίπτει την µε αριθ. πρωτ. 11876/18-07-13 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΚΡ. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ κατά του από 17/07/13 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στα
πλαίσια διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποµάκρυνσης
ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήµου Αµπελοκήπων
Μενεµένης» (σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο αναλυτικά προεκτεθέν πρακτικό της επιτροπής
εξέτασης της ένστασης).
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 131/12013
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αποστολίδου Μαρία
Αµπελόκηποι 23/7/2013
Ακριβές Απόσπασµα
Ο Ειδικός Γραµµατέας

Η Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Αποστολίδου Μαρία

