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Πληρ.  Κουκουλιώτης Ε.   
Τηλ. 2313313689 
 
 
Αριθ. Απόφασης: 216/2012                                        
 
Θέµα: Εξέταση της ένστασης από την εταιρία µε επωνυµία “ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ ” κατά του πρακτικού 
της επιτροπής διενέργεια διαγωνισµών στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των 
υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεµνών και φύτευσης νέων δένδρων». 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 3η ∆εκεµβρίου ηµέρα  ∆ευτέρα  του 
έτους 2012 και ώρα 9η π µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ.17425/29-11-2012 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) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος δ), 
Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος, στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) Σάββα 
Αικατερίνη, µέλος η) Κατσαρός Ιωάννης 
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο οµόφωνα εγκρίθηκε από τα 
µέλη να συζητηθεί ως έκτακτο θέµα και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι: 
 
 
Με την µε αριθµό 356/05-11-12 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού ενδεικτικού προϋπολογισµού 55.830,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης 
την χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) και µε την µε αριθµό 205/12 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη 
πίστωση.  
Στις 27/11/12, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν οκτώ (8) προσφορές υποψήφιων 
αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρίες: 
1. ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ 
2. ΕΛΒΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
3. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ΣΤΕΦ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4. ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
6. ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ 
7. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
8. ΑΛΤΑΝΗΣ ΣΩΚ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από 27/11/12 
πρακτικό της) ότι όλες οι εταιρείες κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 8 της µε 
αριθµό 1799/12 διακήρυξης και οι τεχνικές προσφορές που κατέθεσαν ήταν σύµφωνες µε την τεχνική 
έκθεση του διαγωνισµού. 
Στην συνέχεια, η επιτροπή του διαγωνισµού ενηµέρωσε τους εκπρόσωπους των εταιριών για την 
πληρότητα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν και προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών τους. 

 
Οι οικονοµικές προσφορές που κατατέθηκαν είχαν ως εξής: 



Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1. ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ 39.971,21 € 49.164,59 € 11,939 % 

2. ΕΛΒΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 42.203,91 € 51.910,81 €  7,02 % 

3. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ∆ΗΣ ΣΤΕΦ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 39.943,54 € 49.130,55 € 12,00 % 

4. ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43.538,19 € 53.551,97 € 4,08 % 

5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  33.134,99 € 40.756,03 € 27,00 % 

6. ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ 39.913,49 € 49.093,59 € 12,07 % 

7. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 34.446,83 € 42.369,60 € 24,11 % 

8. ΑΛΤΑΝΗΣ ΣΩΚ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - - - 

    
Σύµφωνα µε παραπάνω, η επιτροπή γνωµοδότησε προς τη Οικονοµική Επιτροπή για την ανάθεση 

των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεµνών και φύτευσης νέων δένδρων» στην εταιρία µε επωνυµία 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΦΜ 044992910 και ∆.Ο.Υ Κιλκίς συνολικής αξίας σαράντα 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριών λεπτών (40.756,03€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση του διαγωνισµού 
και χαµηλότερη από αυτές που κατατέθηκαν, ποσοστό έκπτωσης 27,00% στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό του διαγωνισµού.  

Σηµειώνεται ότι οι εταιρίες ενηµερώθηκαν αναφορικά µε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
τόσο στο τέλος της συνεδρίασης όσο και µε το µε αριθµ.πρωτ. 17418/29-11-12 έγγραφο της 
υπηρεσίας.  

 
Στην συνέχεια, µε την αριθµ. 17525/30-11-12 ένστασή της, η κ. ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ζήτησε την 

απόρριψη όλων των παραπάνω οικονοµικών προσφορών ως αντικανονικών διότι δεν ήταν σύµφωνες 
µε το άρθρο 7 της γενικής και ειδικής συγγραφής του διαγωνισµού όπου αναφέρεται ότι «ο χρόνος 
έναρξης εκτέλεσης, που δεν θα είναι µεγαλύτερος των δύο ηµερών (2) θα πρέπει να ορίζεται στην 
οικονοµική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου». 

 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ.1β αναφορικά 
µε τις ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης: 
«'Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια 
για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην δηµαρχιακή επιτροπή ή στο 
κοινοτικό συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά…»  



2.  Την µε αριθµό 1799/12 διακήρυξη του διαγωνισµού και συγκεκριµένα: 
α) το άρθρο 18 (χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών) όπου αναφέρεται ότι «Ο ανάδοχος σε 
χρονικό διάστηµα εντός δύο ηµερών (2) από την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στην 
έναρξη εκτέλεσης του έργου µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό». 
β) το άρθρο 8 (δικαιολογητικά συµµετοχής) όπου ως απαραίτητο δικαιολογητικό είναι µια « 
υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νοµίµου εκπροσώπου ….ότι α) έλαβαν γνώση των όρων 
της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα….», την 
οποία κατέθεσαν όλοι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµο.  

    γ) Το άρθρο 1.5 όπου ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαµηλότερη προσφορά (µεγαλύτερο 
ποσοστό  έκπτωσης). 

3. Την γενική και ειδική συγγραφή του διαγωνισµού 
4. Την µε αριθµό 17525/30-11-12 ένσταση της εταιρίας  ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ 
5. Το από 03/12/12 πρακτικό της επιτροπής-εξέταση ένστασης 
6. Την µε αριθµό πρωτ. 17671/03-12-12 γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του δήµου 
7. Το γεγονός ότι η επιτροπή γνωµοδότησε µε βάσει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ήτοι ποσοστό 

27% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού και συνεπώς το συµφέρον της 
υπηρεσίας για αποδοχή της πιο οικονοµικής προσφοράς.   

 Σηµειώνεται ότι το ποσοστό έκπτωσης της οικονοµικής προσφοράς που κατατέθηκε από την 
εταιρία ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ ήταν 11,939% 

 

Κα λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κο νο µ ι κ ή  Επ ι τ ρ οπή  
 
Α) Να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης  

 
Β) Να απορρίψει την µε αριθ. 17525/30-11-12 ένστασης της εταιρίας µε την επωνυµία «ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. 

ΠΑΝΕΛΛΑ» κατά του από 27/11/2012 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στα πλαίσια 
διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεµνών 
και φύτευσης νέων δένδρων». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 
την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 356/05-11-12 απόφαση του ∆.Σ.  και την υπ΄ αριθ. 205/12 
απόφαση Ο.Ε. το από 27/11/2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών, την κατατεθείσα 
ένσταση  της εταιρίας µε την επωνυµία «ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ»    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                       Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 6 υπέρ αποχή 2 (Σάββα Αικατερίνη, Κατσαρός Ιωάννης, ο οποίος είναι γενικά κατά της 
ιδιωτικοποίησης αυτών των τοµέων, θεωρώντας ότι τα έργα αυτά θα πρέπει να εκτελούνται από τις υπηρεσίες 
του ∆ήµου).  
  
Α)Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης του διεξαχθέντος διαγωνισµού ανάθεσης 
των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεµνών και φύτευσης νέων δένδρων».  
 
Β).Απορρίπτει την µε αριθ. 17525/30-11-12 ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία «ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ» 
κατά του από 27/11/2012 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στα πλαίσια διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεµνών και φύτευσης νέων δένδρων» 
(σύµφωνα µε τα ανωτέρω προεκτεθέντα στο σκεπτικό της επιτροπής). 
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

            
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   216/2012 
 



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

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  3 – 12 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


