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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 16/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Ιουλίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 14626/22.07.2013 πρόσκληση τoυ 

Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μαρία Σαράντη, 3. ∆ήµητσας 

∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης της υπηρεσίας 

µε τίτλο «Βελτίωση εκσυγχρονισµός αρδευτικών 

αντλιοστασίων του ∆ήµου» της εταιρίας KSB TESMA 

ΑΕΤΕ 

 

Αριθµός Απόφασης: 153 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την αποδοχή των 

µελών να συζητηθεί ως έκτακτο και ανέφερε ότι,  

Eπισηµαίνεται καταρχήν ότι η ενιστάµενη παρέλαβε τεύχη την 1-7-2013 και σύµφωνα µε 

το άρθρο 4.2 της διακήρυξης έπρεπε η ένστασή της να υποβληθεί µέχρι της 10-7-2013.  Η 

ένσταση κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 11-7-2013 και έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου Φ6στ/13728/11-7-2013, δηλαδή υποβλήθηκε εκπρόθεσµα 
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Περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση από πλευράς ουσίας, η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Τµήµα Τεχνικών έργων, σε απάντηση της σχετικής έντασης της εταιρείας KSB TESMA 

ΑΕΤΕ, συνέταξε το  Φ6στ/13728/22-7-2013έγγραφο το οποίο έχει ως εξής 

1. Η διακήρυξη άρθρο 2.4 αναφέρει: «Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης µπορούν να 

υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία που λαµβάνουν γνώση, δηλαδή την ηµεροµηνία που λαµβάνουν γνώση, 

δηλαδή την ηµεροµηνία παραλαβής των τευχών δηµοπράτησης. Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί 

επί των ενστάσεων µέχρι και 3 ηµέρες προ της υποβολής των προσφορών, θεωρείται ότι 

απέρριψε σιωπηρώς τις ενστάσεις» 

Συνεπώς δεν κατανοούµε ποιος είναι ο πρωτοφανής όρος. 

2. Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός αφορά την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών και 

συγκεκριµένα την παροχή υπηρεσίας επισκευής εξοπλισµού αντλιοστασίων άρδευσης. 

Συνεπώς θα πρέπει  οι διαγωνιζόµενοι να αποδείξουν ότι ασχολούνται µε το αντικείµενο 

του διαγωνισµού, δηλαδή την επισκευή εξοπλισµού αντλιοστασίων άρδευσης ή ύδρευσης 

και ο πλέον αξιόπιστος τρόπος είναι να αναγράφεται το συγκεκριµένο αντικείµενο παροχής 

υπηρεσιών στο καταστατικό κάθε διαγωνιζόµενης εταιρίας. 

3. Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός περιλαµβάνει και την απεγκατάσταση, την 

επανεγκατάσταση και ρύθµιση λειτουργίας του εξοπλισµού επί τόπου στα αντλιοστάσια. 

Εποµένως για την εξασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια του προσωπικού, θα πρέπει 

τα συνεργεία που θα κάνουν τις παραπάνω εργασίες να εφαρµόζουν τα απαιτούµενα 

συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας εργασίας. 

4. Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού αντλιοστασίων άρδευσης καθώς και η εξαγωγή του 

από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, η επανατοποθέτηση του και η ρύθµιση λειτουργίας. 

Προκειµένου να αποδείξει η κάθε διαγωνιζόµενη εταιρία ότι είναι ενεργός και δεν 

βρίσκεται σε αδράνεια, θα πρέπει να προσκοµίσει δικαιολογητικά από τα οποία να 

προκύπτει ότι έχει κατά την τελευταία τριετία εκτελέσει παρόµοιες εργασίες (επισκευής, 

απεγκατάστασης, επανεγκατάστασης και ρύθµισης), συνολικού ποσού 250.000,00 € χωρίς 

το ΦΠΑ. 

5. ∆εν κατανοούµε γιατί θα πρέπει να απαλειφθεί η υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
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6. Από την καταγραφή των προς επισκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων, 

προκύπτει ότι πέντε (5) είναι κατασκευής εργοστασίου PLEUGER ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, 

και ένα (1) είναι κατασκευής εργοστασίου ANAVALOS. 

Συνεπώς επειδή τα 5 από τα συνολικά 6 υποβρύχια είναι κατασκευής εργοστασίου 

PLEUGER ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, κρίθηκε σκόπιµο, όπως και εσείς επισηµαίνετε για 

εξασφάλιση της ποιότητας επισκευής, ότι θα πρέπει να επισκευασθούν από το επίσηµο 

συνεργείο επισκευών της PLEUGER ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ. 

Εννοείται ότι το υποβρύχιο του εργοστασίου ΑΝΑΒΑΛΟΣ, θα επισκευασθεί από το 

αντίστοιχο  επίσηµο συνεργείο. 

Σε µία επισκευή υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος, το κυριότερο τµήµα είναι ο 

στρόβιλος  και αυτό διότι είναι µονοσήµαντη η αντικατάσταση των ανταλλακτικών από το 

εργοστάσιο κατασκευής του στροβίλου. Εν αντιθέσει µε τους υποβρύχιους 

ηλεκτροκινητήρες, όπου τα περισσότερα εργοστάσια χρησιµοποιούν ίδιους κινητήρες 

(FRAKLIN). 

7. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων δίνονται πάντοτε, τυχόν 

αποκλίσεις από τα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται και βαθµολογούνται 

αναλόγως στο κριτήριο Κ1. 

8. Ο διαγωνισµός είναι για την παροχή υπηρεσιών, ο βαθµός απόδοσης των αντλιών που 

θα αντικαταστήσουν τις φθαρµένες θα αξιολογηθεί στο κριτήριο Κ1. 

9. Κάθε υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα γεωτρήσεως συνοδεύεται απαραιτήτως από 

ποδοβαλβίδα και δεν κατανοούµε γιατί θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη. 

10. Από έλεγχο των τιµών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού της µελέτης 

διαπιστώθηκε ότι: Στο τιµολόγιο µε Α/Α 6, η αριθµητική τιµή του αθροίσµατος έχει γραφεί 

λάθος, ισχύει η ολόγραφη τιµή. Στο τιµολόγιο µε Α/Α 23, η αριθµητική τιµή του 

αθροίσµατος έχει γραφεί λάθος, ισχύει η ολόγραφη τιµή. Στο τιµολόγιο Α/Α 24, έχει 

γραφεί λάθος τιµή στην εργασία ενσωµάτωσης υλικών, η σωστή τιµή είναι δύο χιλιάδες 

οκτακόσια εξήντα (2.860,00). Στο τιµολόγιο µε Α/Α 31.δ, η αριθµητική τιµή του 

αθροίσµατος έχει γραφεί λάθος, ισχύει η ολόγραφη τιµή. Στο κείµενο του τιµολογίου µε 

Α/Α 15, η σωστή ισχύς του ηλεκτροκινητήρα είναι 100 PS. 
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11. Η αναφορά για µεταφορά των προς επισκευή µηχανηµάτων στη Θεσσαλονίκη, δεν 

είναι δεσµευτική, είναι ενδεικτική και αναφέρεται για να ληφθεί υπ’ όψιν από τους 

διαγωνιζόµενους το κόστος µεταφοράς. 

12. Στον προϋπολογισµό των ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, σε κάθε άρθρο αναφέρεται η τιµή 

µονάδος για  την προµήθεια των υλικών του άρθρου, η τιµή µονάδος για την εργασία 

ενσωµάτωσης των υλικών του άρθρου και τα γινόµενα των δύο αυτών τιµών επί την 

ποσότητα του κάθε άρθρου. 

13. Κάθε άρθρο του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει την τιµή µονάδος για την 

προµήθεια των υλικών του άρθρου και την τιµή µονάδος για την εργασία ενσωµάτωσης 

των υλικών του άρθρου. Εάν κάποιο άρθρο δεν περιλαµβάνει προµήθεια υλικών, όπως τα 

Α.Τ. 13 και Α.Τ. 20 είναι προφανές ότι δεν θα προσφερθεί τιµή για προµήθεια υλικών. 

14. Ισχύει η απάντηση του υπ’ αριθ. 8 ερωτήµατος. 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της 

Οικονοµικής Επιτροπής και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

∆έχεται λέξη προς λέξη το υπ’ αριθ. 13728/22-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τµήµα Τεχνικών έργων, σε σχέση µε την ένσταση της εταιρίας KSB TESMA 

ΑΕΤΕ κατά της διακήρυξης της υπηρεσίας µε τίτλο του έργου  «Βελτίωση εκσυγχρονισµός 

αρδευτικών αντλιοστασίων του ∆ήµου», την οποία και απορρίπτει.  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  153/ 2013 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  29η Ιουλίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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