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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   185/2018

ΘΕΜΑ  1ο μοναδικό:Εξέταση ενστάσεων των εταιρειών ‘’Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.’’ και ‘’ΠΑΝ.
             ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ κατά της υπ΄αριθμ. 166/2018

         Α.Ο.Ε., περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικών της αρμόδιας Επιτρο-
        πής για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ)
        για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρα
        κίου – Περαχώρας’’.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  13η   του μηνός Αυγούστου,  του έτους 2018,  ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 14:00  συνήλθε  σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθμ.  12890/10-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ.
Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  τέσσερα (4), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ  ό  ν  τ  ε  ς  :1.Γκιώνης Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος – Πρόεδρος,  2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς:1.Δόσχορης  Κων/νος,  2.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  3.  Γεωργίου
Χαράλαμπος.

Με την  έναρξη της  συνεδρίασης ο  κ.  Πρόεδρος  ενημέρωσε την  Οικονομική
Επιτροπή ότι συνεδριάζει έκτακτα για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού
ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης,   καθότι εκπνέει η τασσόμενη εκ του νόμου
προθεσμία για την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα,
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 παρ.6 του Ν. 3582/2010.

Ακολούθως  ο  κ.  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής :

1.Την  υπ΄αριθμ.  28/2018  μελέτη  της  Δ.Τ.Υ.  του  Δήμου  που  αφορά  την
προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
Δ.Κ.  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  προϋπολογισμού  δαπάνης  59.969,78  €  και
προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 14.392,75   συνολικής δαπάνης 74.362,53  €.

2.Tην  υπ΄αριθμ.  114/2018    (ΑΔΑ 72ΖΤΩΛ3-30Τ)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  με  την  οποία  μεταξύ  άλλων  καταρτίστηκαν  οι  όροι  διεξαγωγής  του
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας.

3.Την υπ΄αριθμ.  9979//20-06-2018 διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού.
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4.Το  1ο/04-07-2018  πρακτικό  διενέργειας  του  ανωτέρω  διαγωνισμού
σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν  προσφορές από τους 
α)PROLIGHT G.P.B., β)Παν.  Παπαδόπουλος &  Σια Ε.Ε.,  γ)ΤΕΪΛΟΡΣ Βιομηχανία
Χρωμάτων ΕΠΕ, δ)PROTON POWER & LIGHT A.E.,  ε)Καύκας Α.Ε., στ)Καραχάλιος
Ε. Γεώργιος, ζ)Παπαθανασίου Ν. Κνω/νος και η)AMBER ENERGY M. EΠE ,
και ανακοινώθηκε ότι στις 13-07-2018 θα αξιολογηθούν οι τεχνικές προσφορές, που
ήδη  αποσφραγίστηκαν  ενώπιον  των  προσφερόντων,  και  θα  αποσφραγιστούν  οι
οικονομικές.

5.Το  2ο/20-07-2018  πρακτικό  της  Επιτροπής  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  το
οποίο κατά τον έλεγχο των τεχνικών  προσφορών απορρίφθηκαν οι προσφορές των
α)PROLIGHT  G.P.B., β)ΤΕΪΛΟΡΣ Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ, γ)PROTON POWER
& LIGHT A.E.,  δ)Καραχάλιου Ε. Γεωργίου  και ε)Παπαθανασίου Ν. Κων/νου για τους
λόγους που αναφέρονται σ΄αυτό,  και έγιναν δεκτές των 
 α)Παν. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε.,  β)Καύκας Α.Ε. και γ)AMBER ENERGY M. EΠE, 
κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των οποίων  όμως, προέκυψε
ότι οι Παν. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε. και Καύκας Α.Ε. δεν παρουσιάζουν αποδεικτικό
έγγραφο  του  χρόνου  ισχύος  των  οικονομικών  προσφορών  με  συνέπεια  την
απόρριψή τους. 
Η Επιτροπή έκανε δεκτή την οικονομική προσφορά της  AMBER ENERGY M. EΠE
εκτός από το  υλικό με α/α 2 ήτοι ‘’Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 250W  Ε40
σωληνωτή’’ επειδή η τιμή μονάδας της προσφοράς είναι μεγαλύτερη από εκείνη της
μελέτης. Προτείνει λοιπόν ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία AMBER ENERGY M.
EΠE για όλα τα είδη της προμήθειας σύμφωνα με την προσφορά της ήτοι έναντι
ποσού  24.166,25 € πλέον ΦΠΑ, εκτός του υλικού με α/α 2 της μελέτης,  για το οποίο
εισηγείται  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας   σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  και  την
απευθείας ανάθεσή του (άρθρα 106 και 118 του ν. 4412/2016)

6.Την  υπ΄αριθμ.  166/2018   (ΑΔΑ  ΩΦ7ΗΩΛ3-ΖΚ5)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης του ανωτέρω 1ου/04-07-2018 και 2ου/20-07-2018 πρακτικού
της  αρμόδιας  Επιτροπής  και  ανάδειξης  ως  προσωρινού  αναδόχου  της  εταιρείας
AMBER ENERGY M. EΠE

7.Την  με  αριθμό  πρωτ.  Δήμου  12317/01-08-2018  νομίμως  υποβληθείσα
ένσταση της  εταιρείας  Β.  ΚΑΥΚΑΣ  Α.Ε.  κατά  της  υπ΄αριθμ.  166/2018  απόφασης
Οικονομικής  Επιτροπής  για  τους  λόγους  που  αναλυτικά  αναφέρονται  σ΄αυτήν,
συνοδευόμενη  από  το  με  κωδικό  227609516958  1001  0065  παράβολο,   ποσού
600,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 παρ. 2 του ν. 4412/2016

8.Την υπ΄αριθμ. 12924/10-08-2018 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής επί
της ανωτέρω ένστασης στην οποία αναφέρονται τα εξής  
 ‘’Ως  προς  την  υποχρέωση  δήλωσης  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  της
εταιρείας  «Β.  ΚΑΥΚΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.»: 
α) Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 9970/20-06-2018 «Διακήρυξη  Προμήθειας υλικών
(λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου
Περαχώρας»  και  ειδικότερα  σύμφωνα  με  το  αρθ.  2.4.5  «Χρόνος  ισχύος  των
προσφορών» δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας της υποβαλλόμενης προσφοράς ως
πρός  το  χρόνο  ισχύος  των  προσφορών  και  για  διάστημα  (180)  ημερολογιακών
ημερών. 
β) Επιπροσθέτως στο άρθ. 2.4.3. της  ανωτέρω  Διακήρυξης Περιεχόμενα Φακέλου
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»  και  ειδικότερα  στο  2.4.3.1.  τα
στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των προσφερόντων  στην
διαγωνιστική διαδικασία δεν περιλαμβάνουν έγγραφο με το οποίο να δηλώνεται ο
χρόνος ισχύος.  
γ)  Την   υπ΄αριθμ.  72/2018  απόφαση  της   Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) παραγρ.13 « Επειδή, σε κάθε περίπτωση με την υποβολή της
προσφοράς  της,  η  συμμετέχουσα  δηλώνει  την  αποδοχή  των  όρων  του



διαγωνισμού..............έχει  και  τη  δυνατότητα  να  συμμετάσχει  και  να
συνδιαγωνιστεί..............»  

 Ως  προς  την  προσφορά  της  εταιρείας« ΑMBER ENERGY M.EΠΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ.»: 
α) Σύμφωνα με την ανωτέρω  Διακήρυξη Προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για
την  συντήρηση  δημοτικού  ηλεκτροφωτισμού  Δ.Κ.  Λουτρακίου  Περαχώρας»  και
ειδικότερα  σύμφωνα  με  το  άρθ.  2.4.2  «Τρόπος  υποβολής  προσφορών»,  οι
προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  για  λογαριασμό  του
οικονομικού φορέα.
Μετά από τον έλεγχο στα δικαιολογητικά της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει μονογραφή σε σελίδες αυτής.
β)  Ως προς τη συμπλήρωση του τρίτου κατά σειρά υποχρεωτικού εγγράφου της
σύμβασης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) σύμφωνα με
τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Συμμετοχής της ανωτέρω Διακήρυξης και δη στο
άρθρο 2.1.1 «’Έγγραφα της σύμβασης»,  διαπιστώθηκε ελλιπής συμπλήρωση στο
πεδίο  «Μέρος  ΙΙ.Α.ε»  η  οποία  αφορά  την  δυνατότητα  προσκόμισης  βεβαίωσης
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων. Επιπροσθέτως σύμφωνα με
την  υπ΄αριθ.  98/2007  απόφαση της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) «Η υποβολή του συμπληρωμένου ΤΕΥΔ στα απαιτούμενα από τη διακήρυξη
πεδία  και  δη  σε  ολόκληρο  τμήμα  αυτού...............αποτελούν  ουσιώδη  τυπική
προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό................. » .
γ)  Στο  παραστατικό  εξουσιοδότησης  -  εκπροσώπησης  (Yπεύθυνη  Δήλωση)  της
εταιρείας  «ΑMBER ENERGY M.EΠΕ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ  ΜΟΝ.ΕΠΕ.»,  το
οποίο  συνοδεύει  την  αίτηση  συμμετοχής,  διαπιστώθηκε  ελλιπής  η  αναγραφή  της
επωνυμίας της αναθέτουσας αρχής και
δ)  Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των αναφερομένων προϊόντων της ένστασης,
σε  σχέση  με  αυτά  που  προσφέρει  η  εταιρεία  «ΑMBER ENERGY M.EΠΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ.»,   η Επιτροπή μετά από συνοπτικό έλεγχο
διαπίστωσε, ότι πράγματι υπάρχουν αποκλίσεις στις απαιτούμενες,  από την υπ΄αριθ.
28/2018 μελέτη ,τεχνικές προδιαγραφές βάσει του άρθρου 2.4.3.2. ,

κατόπιν  των  ανωτέρω  γνωμοδοτεί  υπέρ  της  αποδοχής  της  ένστασης  για
όλους τους αναφερόμενους  σε αυτή λόγους’’.

9.Την  με  αριθμό  πρωτ.  Δήμου  12351/01-08-2018  νομίμως  υποβληθείσα
ένσταση  της  εταιρείας  ΠΑΝ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε.  κατά  της  υπ΄αριθμ.
166/2018  απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  για  τους  λόγους  που  αναλυτικά
αναφέρονται σ΄αυτήν, συνοδευόμενη από το με κωδικό 227724499958 1001 0075
παράβολο,  ποσού 558,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 παρ. 2 του ν.
4412/2016

10.Την υπ΄αριθμ. 12925/10-08-2018 γνωμοδότηση της αρμόδιας  Επιτροπής
του εν λόγω διαγωνισμού επί της ανωτέρω ένστασης στην οποία αναφέρονται τα
κάτωθι :
‘’Ως προς το σκέλος Α της ένστασης:
α) Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.  9970/20-06-2018 «Διακήρυξη  Προμήθειας υλικών
(λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου
Περαχώρας»  και  ειδικότερα  σύμφωνα  με  το  άρθ.  2.4.5  «Χρόνος  ισχύος  των
προσφορών» δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας της υποβαλλόμενης προσφοράς ως
πρός  το  χρόνο  ισχύος  των  προσφορών  και  για  διάστημα  (180)  ημερολογιακών
ημερών. 
β) Επιπροσθέτως στο άρθμ. 2.4.3. της  ανωτέρω  Διακήρυξης Περιεχόμενα Φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και ειδικότερα στο εδάφιο 2.4.3.1.
τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στην
διαγωνιστική διαδικασία δεν περιλαμβάνουν έγγραφο με το οποίο να δηλώνεται ο
χρόνος ισχύος.  
γ)  Την   υπ΄αριθμ.  72/2018  απόφαση  της   Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) παραγρ.13 « Επειδή, σε κάθε περίπτωση με την υποβολή της



προσφοράς  της,  η  συμμετέχουσα  δηλώνει  την  αποδοχή  των  όρων  του
διαγωνισμού..............έχει  και  τη  δυνατότητα  να  συμμετάσχει  και  να
συνδιαγωνιστεί..............»  

Ως προς το σκέλος Β της ένστασης:
Α)  Στο  παραστατικό  εξουσιοδότησης  -  εκπροσώπησης  (Yπεύθυνη  Δήλωση)  της
εταιρείας  «ΑMBER ENERGY M.EΠΕ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ  ΜΟΝ.ΕΠΕ.»,  το
οποίο  συνοδεύει  την  αίτηση  συμμετοχής,  διαπιστώθηκε  ελλιπής  η  αναγραφή  της
επωνυμίας της αναθέτουσας αρχής.
Β)  Ως προς τη  συμπλήρωση του τρίτου κατά  σειρά υποχρεωτικού  εγγράφου  της
σύμβασης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) σύμφωνα με
τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Συμμετοχής της ανωτέρω Διακήρυξης και δη στο
άρθρο  2.1.1 «Έγγραφα της σύμβασης», διαπιστώθηκε ελλιπής συμπλήρωση στο
πεδίο  «Μέρος  ΙΙ.Α.ε»  η  οποία  αφορά  την  δυνατότητα  προσκόμισης  βεβαίωσης
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων. Επιπροσθέτως σύμφωνα με
την  υπ΄αριθ.  98/2007  απόφαση της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) «Η υποβολή του συμπληρωμένου ΤΕΥΔ στα απαιτούμενα από τη διακήρυξη
πεδία  και  δη  σε  ολόκληρο  τμήμα  αυτού...............αποτελούν  ουσιώδη  τυπική
προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό................. » και 
Γ) Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των αναφερομένων προϊόντων της ένστασης,
σε  σχέση  με  αυτά  που  προσφέρει  η  εταιρεία  «ΑMBER ENERGY M.EΠΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ.»,   η Επιτροπή μετά από συνοπτικό έλεγχο
διαπίστωσε, ότι πράγματι υπάρχουν αποκλίσεις στις απαιτούμενες,  από την υπ΄αριθ.
28/2018 μελέτη ,τεχνικές προδιαγραφές βάσει του άρθρου 2.4.3.2. ,

κατόπιν  των  ανωτέρω  γνωμοδοτεί  υπέρ  της  αποδοχής  της  ένστασης  για
όλους τους αναφερόμενους  σε αυτή λόγους’’.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010,  καθώς και εκείνες του ν. 4412/2016  μετά από
συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Κάνει  δεκτές τις  ενστάσεις  των  εταιρειών   Β.  ΚΑΥΚΑΣ  Α.Ε.   και   ΠΑΝ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της υπ΄αριθμ. 166/2018 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της σύμβασης για την προμήθεια
υλικών  (λαμπτήρες  κτλ)  για  τη  συντήρηση  δημοτικού  ηλεκτροφωτισμού  Δ.Κ.
Λουτρακίου - Περαχώρας,  σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις επ΄αυτών της αρμόδιας
Επιτροπής  και  για  τους  λόγους  που  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  προοίμιο  της
παρούσας.                                    

Εγκρίνει  την  επιστροφή  του  με  κωδικό   227609516958  1001  0065
παραβόλου  ποσού 600,00 €,   στην  εταιρεία  Β.  ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.,  καθώς και  του  με
κωδικό 227724499958 1001 0075 παραβόλου ποσού 558,00 €, στην εταιρεία και
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εγκρίνει την αναμόρφωση, από την αρμόδια Επιτροπή, του 1ου πρακτικού
του  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  εν  λόγω προμήθειας,  απορρίπτοντας  την
προσφορά της εταιρείας AMBER ENERGY M. EΠE , καθώς και του 2ου  πρακτικού,
απορρίπτοντας  την  προσφορά  της  ανωτέρω  εταιρείας  και  ανακαλώντας  την
προσωρινή  αναδοχή  της  επί  του  εν  λόγω διαγωνισμού,  και  κάνοντας  δεκτές  τις
τεχνικές προσφορές των εταιρειών Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και  ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.



Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 166/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατά τα
ανωτέρω.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  185/2018

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2. Σακελλαρίου Αναστάσιος

3.Νικολάου Σωτήριος
    Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
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