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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Πληρ.  Κουκουλιώτης Ε..   
Τηλ. 2313313689 
 
Αριθ. Απόφασης: 204/2012                                        
 
Θέµα: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και γνωµοδότησης 
του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων Μενεµένης. Κατακύρωση διαγωνισµού.  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η Οκτωβρίου ηµέρα  
Τετάρτη  του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ.15792/25-10-2012 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.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν: 
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος δ), 
Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος, στ)Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) 
µέλος η) Σάββα Αικατερίνη, µέλος  
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των 
µελών:  

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 “Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.”, 
άρθρου 20,21 περί ενστάσεων 

2. Την υπ’ αριθ. 304/12 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου αναφορικά µε την ανάθεση των 
υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 

3. Το από 19/10/2012 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης και γνωµοδότησης 
διαγωνισµού το οποίο στάλθηκε στις 19/10/12. 

4. Την ένσταση µε αριθµό πρωτοκόλλου 15583/22-10-12 από την συµµετέχουσα 
Κυρίζογλου Μαρία. 

5. Την αρ. πρωτ. 16200/1-11-2012 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του 
∆ήµου 

 

Ο συγκεκριµένος ανοιχτός διαγωνισµός για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας 
κτιρίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης διεξήχθη την 19/10/2012. Η συµµετέχουσα 
κα Κυρίζογλου Μαρία κατέθεσε ένσταση κατά του από 19/10/2012 πρακτικού της 
επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού.   

Πιο συγκεκριµένα µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, ακολούθησε 
και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών την ίδια µέρα όπως αναγράφεται και στο 
πρακτικό, και η επιτροπή κατέληξε ότι : 

1. Στεφανίδης Κων/νος: ∆εν ήταν παρών αυτοπροσώπως (άρθρο 8 παρ. 1 της 

διακήρυξης). 



2. Κυρίζογλου Μαρία: ∆εν είχε στην τεχνική προσφορά της τα στοιχεία του άρθρου 8 

παρ. 10. 

3. Clean Neat MON. EΠΕ: Είχε όλα τα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τη διακήρυξη και 

οικονοµική προσφορά 139.661,69 €. 

Και άρα προτείνει  για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του 
∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης την εταιρία µε επωνυµία Clean Neat MON. EΠΕ µε 
διεύθυνση Βάκχου 1 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310240380 συνολικής αξίας εκατόν 
τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (139.661,69 €) 
δεδοµένου ότι η προσφορά της ήταν εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού ,σύµφωνη 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές και η χαµηλότερη από αυτές που πληρούσαν τους όρους 
της διακήρυξης. 

Μετά από την ενηµέρωση όλων των υποψηφίων στις 19/10/12, ακολούθησε στις 
22/10/12 ένσταση της συµµετέχουσας Κυρίζογλου Μαρία, σύµφωνα µε την οποία, ζητά 
να ακυρωθεί το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, να γίνει αποδεκτή η 
ένσταση της και να συνεχίσει στη διαδικασία του διαγωνισµού, να απορριφθεί η 
συµµετοχή της εταιρίας µε επωνυµία Clean Neat MON. EΠΕ λόγω λάθους τοποθέτησης 
δικαιολογητικών και να αποσφραγιστεί ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς της. 

Αµέσως µετά, χορηγήθηκε αντίγραφο της υπ. αριθ. πρωτ. 15583/22-10-2012 
ενστάσεως της συµµετέχουσας Κυρίζογλου Μαρία, σε σχέση µε το από 22/10/2012 
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, στον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου ∆ιονύση Γ. 
∆ήµου (ΑΜ 4356) LLM ∆ικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω. 

 
κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

• Να εξετάσει την ένσταση της συµµετέχουσας Κυρίζογλου Μαρία κατά του 
πρακτικού 

• Να απορρίψει την ένσταση της συµµετέχουσας Κυρίζογλου Μαρία 
• Να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµών για την υπηρεσία 

«∆απάνες καθαριότητας του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης». 
• Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού  

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα 
Α).  
1. Απορρίπτει την ένσταση της συµµετέχουσας Κυρίζογλου Μαρίας κατά του από 19-10-2012 
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και γνωµοδότησης του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, επειδή η 
ανωτέρω δεν είχε στην τεχνική προσφορά της τα στοιχεία του άρθρου 8 παρ. 10 της διακήρυξης 
της δηµοπρασίας. 
  
2. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµών για την υπηρεσία «∆απάνες καθαριότητας 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» κατακυρώνοντας το αποτέλεσµα του ανωτέρω 
διαγωνισµού στην εταιρεία «Clean Neat MON EΠΕ» η οποία είχε όλα τα δικαιολογητικά 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη µε οικονοµική προσφορά 139.661,69 €. 
 



Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  
              
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   204/2012 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  31 – 10 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


