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  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ.   0  9  /201  8     της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ.Απόφ.:122/2018 ΘΕΜΑ   1ο:  Διαβίβαση  εγγράφων  -  εξέταση  ένστασης  της    ''
LYCHNOS  A.E''  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  102/2018  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

      Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα  10 Μαΐου, του έτους 2018,
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:30΄  (2:30) μ.μ. συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή
του  Δήμου σύμφωνα  με  την  παρ.6  εδ.  γ΄  του  άρθρου  75  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό  9791/10-05-
2018, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ε π τ ά  (7)
μελών προσήλθαν τέσσερα  (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1 Κετικίδης Π. Ιωάννης, τακτικό μέλος
2 Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος, τακτικό μέλος 2 Βέσκος Χ.  Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3
Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος,    τακτικό
μέλος 3

Πασόης  Ι.  Δημήτριος, τακτικό μέλος

4
Καλδερεμτζή    Θ.  Δέσποινα
(Αντιπρόεδρος)

     Στη   συνεδρίαση   παραβρέθηκε  η  υπάλληλος   του  Δήμου  Αλμωπίας,  Παναγιώτα
Τουλουμτζή  για την τήρηση των πρακτικών,  η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος
Έδεσσας κ.Ειρήνη Χατζηπαντελιάδου, χωρίς δικαίωμα  ψήφου  στην Οικονομική Επιτροπή
και η Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  κ.Επιγαρίδου Σοφία ως Πρόεδρος της Επιτροπής του
ανωτέρω διαγωνισμού, χωρίς δικαίωμα  ψήφου  στην Οικονομική Επιτροπή .
            
 O  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενος το  μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε στα Μέλη ότι ''Η έκτακτη
συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω  του ότι ''Σύμφωνα με το άρθρο
3.4  της  7388/29-3-2018  Διακήρυξης  Δημάρχου  Αλμωπίας,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει
αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης. Δεδομένου ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε μόλις χθες
το πόρισμα,  είναι  απαραίτητο να πραγματοποιηθεί  έκτακτη συνεδρίαση πριν την εκπνοή της
προθεσμίας'',  και εν συνεχεία  έθεσε  υπόψη των Μελών την υπ.αριθ.πρωτ.9775/09-05-2018
εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού, στην οποία αναφέρονται τα
εξής:

<<.....  ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφων- εξέταση ένστασης της    '' LYCHNOS A.E'' ΚΑΤΑ
ΤΗΣ 102/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ Πρωτ 9774/9-5-2018 Πρακτικό της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών για την με αριθμ πρωτ: 9217/30-4-2018  ένσταση
της εταιρείας ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΕ  με το διακριτικό τίτλο  ''
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LYCHNOS A.E''    κατά της υπ΄αριθμ 102/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκε το  13/4/2018 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας   Διαγωνισμού  για την
προμήθεια με τίτλο '' Υλικά Συντήρησης  και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα
κλπ)΄΄ προϋπολογισμού 39149,39 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.   και παρακαλούμε για τις ενέργειές
σας ( λήψη απόφασης μέχρι αύριο 10/5/2018). Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 7388/29-3-2018
Διακήρυξης  Δημάρχου  Αλμωπίας,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει  αιτιολογημένα,  κατόπιν
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων , σύμφωνα με τα οριζόμενα και
στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της
ένστασης. Δεδομένου ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε μόλις χθες το πόρισμα παρακαλούμε όπως
συγκαλέσετε έκτακτη συνεδρίαση πριν την εκπνοή της προθεσμίας......>>
      
Κατόπιν  ανέγνωσε  στα  Μέλη  το  υπ.αριθ.πρωτ.9774/09-05-2018  Πρακτικό  Επιτροπής
Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και  Προσφυγών  για  την  9217/30-04-2018  ένσταση  της
LYCHNOS A.E. κατά της 102/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο έχει
ως εξής:

<<........ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ  9217/30-4-2018 ΈΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ  '' LYCHNOS A.E'' ΚΑΤΑ ΤΗΣ 102/2018

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Στην Αριδαία   σήμερα την  9  Μαΐου  2018,  ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα 9:30πμ,  συνήλθε  σε
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  η  επιτροπή    αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών για τις Δημόσιες  συμβάσεις προμηθειών – γενικών υπηρεσιών  για
το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο  221 παρ.11α  του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθμόν 22/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,  προκειμένου να
προβεί στην  εξέταση της με αριθμ πρωτ: 9217/30-4-2018  ένστασης κατά της υπ΄αριθμ
102/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το  13/4/2018
πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο '' Υλικά
Συντήρησης   και  επισκευής  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  (φωτ.  Σώματα  κλπ)΄΄
προϋπολογισμού 39149,39 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες:

1. Σοφία Επιγαρίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Μπεγλοπούλου Όλγα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών .
3. Παπαδοπούλου Σαπφώ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Επίσης παρών ήταν και ο ηλεκτρολόγος του Δήμου Αλμωπίας, Τσακίρης Πέτρος,  για
παροχή διευκρινήσεων. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
την υπ’ αριθ.7388/29-3-2018    Διακήρυξη του Δημάρχου
Το 13/4/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την προμήθεια με

τίτλο  ''  Υλικά  Συντήρησης   και  επισκευής  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού(  φωτ.  Σώματα
κλπ)΄΄ προϋπολογισμού 48545,24  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Το άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης ( Ενστάσεις).
την  υποβαλλόμενη  ένσταση  η  οποία  κατατέθηκε  εμπρόθεσμα  και  συνοδεύεται   από  το

προβλεπόμενο  παράβολο  υπέρ  Δημοσίου  (  κωδ  ηλεκτρονικού  παραβόλου  :
204293465958 0629 0072) από τον αιτούντα, για το παραδεκτό της ένστασης , ύψους
600 ευρώ .

Εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή τα εξής:
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Μετά την εξέταση της ένστασης που κατατέθηκε από τη εταιρεία ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ,
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΕ  με το διακριτικό τίτλο  '' LYCHNOS A.E''  κατά της
αποδοχής  της  προσφοράς   της  επιχείρησης   ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΑΘ.  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ,  η
επιτροπή προτείνει τα παρακάτω:

  Δεν  αποδέχεται  την  ένσταση  ως  προς  το  σημείο  της  έλλειψης  γνήσιου  της
υπογραφής στο   Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης  (  ΤΕΥΔ)  της  ατομικής
επιχείρησης'' Ρουμελιώτης Αθ. Θεόδωρος΄΄ , διότι τούτο αναφέρεται ρητά μόνο κατά
το στάδιο της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης- Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης και  δεν αναφέρεται ρητά
κατά  το  στάδιο  της  Προκαταρκτικής  απόδειξης  κατά  την  υποβολή  των
προσφορών( άρθρο 2.2.9.1. και άρθρο 2.4.3 ΄΄ Περιεχόμενα φακέλου -Δικαιολογητικά
Συμμετοχής).  Εξάλλου,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)/
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του, σύμφωνα με την
Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων. Επισημαίνεται,  ωστόσο,  ότι  τυχόν
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς
δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.  Ορθώς η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού δεν έλαβε υπόψη της κατά το στάδιο αυτό την παραπάνω έλλειψη.

 Αποδέχεται την ένσταση της '' LYCHNOS ΑΕ΄΄ως προς την ομάδα 5: Πίνακες και
υλικά  Πίνακα-  Ράγας,  διότι  στην  παράγραφο  αυτή  ο  Δήμος  Αλμωπίας  ζητά
Μικροαυτόματο 16Α και η εταιρεία Ρουμελιώτης Αθ.  Θεόδωρος προσφέρει στο
Φύλλο  Συμμόρφωσης  αυτοματάκι  μονοπολικό  10Α  .  Το  ίδιο  προϊόν  (10Α)
προσφέρεται  και στο Τεχνικό Φυλλάδιο.  Η  διακήρυξη, ωστόσο,  ορίζει ρητά  στο
άρθρο 2.4.4. Φάκελος ''  Τεχνική Προσφορά΄΄ ότι  η τεχνική προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα
αρχή και περιλαμβάνονται  στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

 Ως προς την αιτιολόγηση της ένστασης από την εταιρεία '' LYCHNOS AE'' για τα υλικά
της ομάδας Β : Προβολείς LED- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED και την παράγραφο 8.2
αναφέρουμε ότι  οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το εάν στο τεχνικό φυλλάδιο της
εταιρείας ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ η αναφορά γίνεται σε απόδοση διόδου
και  όχι  φωτιστικού  και  συνεπώς  σε  μειωμένα  lumen,   με  βάση  την  ερμηνεία  του
αγγλικού   όρου   lighting  efficiency  ,  τον  οποίο  η  εταιρεία  ''  LYCHNOS  A.E'',
μεταφράζει ως απόδοση  διόδου και όχι ως απόδοση φωτιστικού, η επιτροπή μετά
από  επικοινωνία  με  την  εταιρεία  VARDA  LIGHT  έλαβε  την  πληροφορία  ότι
πρόκειται για απόδοση φωτιστικού και όχι διόδου ( εκκρεμεί βεβαίωση) συνεπώς
δεν γίνεται αποδεκτή η ένσταση με επιφυλάξεις.

 Δεν  αποδέχεται  την  ένσταση  της  εταιρείας''  LYCHNOS  A.E''  κατά  της
Ρουμελιώτης  Αθ.  Θεόδωρος   ως  προς  την  μη-  κατάθεση  προσφοράς  για  τα
μικροϋλικά, διότι κάτι τέτοιο δεν απαιτούνταν από το   άρθρο 2.4.4 ( Φάκελος «Τεχνική
Προσφορά»)  όπου  αναφέρεται  η  αναγκαιότητα  προσκόμισης   φύλλου  συμμόρφωσης
ειδών για όλα τα υλικά, εκτός αυτών της ομάδας 9 της μελέτης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την αποδοχή της ένστασης της εταιρείας  ΑΚ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΕ  με το διακριτικό τίτλο  '' LYCHNOS
A.E''  για τους παραπάνω λόγους.....>>

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
 Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10
 την υπ.αριθ.πρωτ.9775/09-05-2018 εισήγηση της  Επιτροπής Ενστάσεων
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 το  υπ.αριθ.πρωτ.9774/09-05-2018  Πρακτικό  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων
και Προσφυγών

 την 9217/30-04-2018 ένσταση της  LYCHNOS A.E.τ η οποία κατατέθηκε εμπρόθε-
σμα και συνοδεύεται  από το προβλεπόμενο παράβολο υπέρ Δημοσίου ( κωδ ηλε-
κτρονικού παραβόλου :204293465958 0629 0072) από τον αιτούντα, για το παρα-
δεκτό της ένστασης , ύψους 600 ευρώ .

 Την 102/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον ανωτέρω διαγωνισμό
 την υπ’ αριθ.7388/29-3-2018    Διακήρυξη του Δημάρχου
 Το  13/4/2018  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  για  την

προμήθεια  με  τίτλο  ''  Υλικά  Συντήρησης   και  επισκευής  δικτύου
ηλεκτροφωτισμού(  φωτ.  Σώματα  κλπ)΄΄  προϋπολογισμού  48545,24   ευρώ
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

 Το άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης ( Ενστάσεις).
 Την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

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

       
Α)Εγκρίνει  το  υπ.αριθ.πρωτ.9774/09-05-2018  Πρακτικό  Επιτροπής  Αξιολόγησης
Ενστάσεων και Προσφυγών για την  9217/30-04-2018 ένσταση της LYCHNOS A.E. κατά
της  102/2018  απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της
Επιτροπής Ενστάσεων,  και ως εκ τούτου:

1)Τροποποιεί  την  υπ.αριθ.102/2018  απόφαση  Ο.Ε.  Δήμου  Αλμωπίας  λαμβάνοντας
υπόψη την ανωτέρω ένσταση του  «ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ <<LYCHNOS A.E.>> και

2)Εγκρίνει  την  ανάδειξη του «ΑΚ  ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ «LYCHNOS A.E.»  ως  προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο
''Υλικά Συντήρησης  και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού ( φωτ. Σώματα κλπ)΄΄ γιατί η
προσφορά  του  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές , με ποσοστό έκπτωσης 52,00 % λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται
στην εισήγηση της παρούσας

       Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 122/2018
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ

           (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία  7 Μαΐου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

   ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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