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Αριθµός απόφασης : 304 / 2014

Από το µε αριθµό 18 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Εξέταση της µε αριθµ. πρωτ. 50115/27.08.2014 ένστασης της
εταιρίας «ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατά του πρακτικού
διενέργειας διαγωνισµού για την «Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό
φωτισµό των ∆.Ε. Ελλησπόντου-Αιανής –Ελίµειας – ∆ηµ. Υψηλάντη»,
προϋπολογισµού 517.571,70 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης
108/2013
Σήµερα την 30η Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
57.033/25.09.2014 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014), βρέθηκαν παρόντα
τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Καραπάτσιος Ευάγγελος
8. Λαµπαδά Χάρις

1. Μαλούτας Λάζαρος

ο οποίος αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 8 ο θέµα (περ. 1) της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγής
και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την αριθµό 506 / 2013 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τη µε αριθµό
108/2013 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης για την
η
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προµήθεια µε τίτλο «Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό των ∆.Ε.
Ελλησπόντου-Αιανής –Ελίµειας – ∆ηµ. Υψηλάντη», προϋπολογισµού 517.571,70 ευρώ
µαζί µε ΦΠΑ 23%
Η ανωτέρω προµήθεια είναι ενταγµένη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.)
Νοµού Κοζάνης 2007-2011.
Με την αριθµ. 100/2014 απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε τον τρόπο
εκτέλεσης µε τακτικό διεθνή δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές,
την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό όρων διακήρυξης για την
«Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό των ∆.Ε. Ελλησπόντου-Αιανής –
Ελίµειας – ∆ηµ. Υψηλάντη», προϋπολογισµού 517.571,70 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23%,
περίληψη της οποίας διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 366/ τ.∆∆Σ/30.05.2014
καθώς και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα του TED:
http://ted.europa.eu/udl µε τίτλο GR - ΚΟΖΑΝΗ : Λαµπτήρες
Στη συνέχεια µε τις αριθµ. πρωτ. 30.024/28.05.2014 & 30.025/28.05.2014 (Α∆Α:
ΒΙΥΛΩΛΠ-ΥΟΕ) αναλυτική & περιληπτική διακήρυξη αντίστοιχα, του ∆ηµάρχου,
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για την 28η Ιουλίου 2014 στον οποίο συµµετείχαν
καταθέτοντας προσφορές οι παρακάτω τέσσερις (4) εταιρίες :
α/α

Επωνυµία

∆/νση

Τηλέφωνο

Fax

1

BIG SOLAR A.E.

ΛΕΩΦΟΡ. ΝΑΤΟ 100
193 00
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

210
5509090

210
5594559

2

ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.

3

ENERGY TECH
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε.

ΑΙΟΛΟΥ 67
105 59 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΤΙΑΣ 2
501 00 ΚΟΖΑΝΗ

210
3837748
24610
21346

210
3837633
24610
21346

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ 5
501 00 ΚΟΖΑΝΗ

24610
42067

24610
42067

4

Μετά το άνοιγµα και την εξέταση των δικαιολογητικών η Επιτροπή ∆ιενέργειας –
∆ιαγωνισµών (Ε.∆.∆.) στο από 28.07.2014 Πρακτικό της αναφέρει τα παρακάτω :


Γίνονται δεκτές για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού οι παρακάτω δύο (2)
εταιρίες:
1. BIG SOLAR Α.Ε., µε αριθµό προσφοράς 1 και αριθµό πρωτοκόλλου 44408/ 2807-2014
2. ΣΤΕΝΤΟΡ ΙΚΕ, µε αριθµό προσφοράς 4 και αριθµό πρωτοκόλλου 44416/ 2807-2014



Αποκλείονται από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού για τους παρακάτω λόγους οι
παρακάτω δύο (2) εταιρίες :
1. ΕNERGYTECH, ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., µε αριθµό προσφοράς 3 και αριθµό
πρωτοκόλλου 44422/28-07-2014 διότι:
η
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στο δικαιολογητικό του άρθρου 8.2 παρ. 5 της διακήρυξης δηλώνει µόνο
τον τόπο εγκατάστασης και δεν δηλώνει το εργοστάσιο το οποίο θα
κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 2 του
ΕΚΠΟΤΑ.

2. ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ, µε αριθµό προσφοράς 2 και αριθµό πρωτοκόλλου 44392/ 28-072014 διότι:
•
το πιστοποιητικό επιµελητηρίου δεν αναγράφει το ειδικό επάγγελµα
συναφές µε την προµήθεια, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7.1 και 8.2
παράγρ. (α) της διακήρυξης.
•
τα πιστοποιητικά του άρθρου 8.2 παράγρ. (θ,ι,κ,) δεν έχουν πεδίο
εφαρµογής συναφές µε την προµήθεια.
Κατά του ανωτέρω πρακτικού υποβλήθηκαν συνολικά δύο (2) ενστάσεις και µεταξύ
αυτών και η µε αριθµ. πρωτ. 50115/27.08.2014 εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρίας
«ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε».
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών (Ε.∆.∆.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 εδάφιο β του άρθρου 15 του ΕΚΠ-ΟΤΑ στην από 12 Σεπτεµβρίου 2014,
γνωµοδότησή της αναφέρει τα παρακάτω :
«….Μετά την εξέταση της εισηγείται (οµόφωνα) την απόρριψη της εν λόγω εµπρόθεσµα
υποβληθείσας ένστασης, σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναλύεται παρακάτω:
 Για την ένσταση της εταιρείας «ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στο
σκέλος που αφορά τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό διότι στο δικαιολογητικό του άρθρου 8.2
παρ. 5 της διακήρυξης δηλώνει µόνο τον τόπο εγκατάστασης και δεν δηλώνει το εργοστάσιο το
οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
• Για το σκέλος που αφορά στην εταιρεία «ΣΤΕΝΤΟΡ ΙΚΕ»:
I. Την απόρριψη του πρώτου µέρους διότι η δήλωση ορισµού αντικλήτου δεν αποτελεί
λόγο αποκλεισµού και σε περίπτωση µη ύπαρξής της η επικοινωνία θα γίνεται µε
τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
II. Την απόρριψη του δεύτερου µέρους διότι η εταιρεία έχει προσκοµίσει ως όφειλε τα
δικαιολογητικά του άρθρου 8.2 παρ.(η) της διακήρυξης.
III. Την απόρριψη του τρίτου µέρους διότι η εταιρεία έχει προσκοµίσει ως όφειλε τα
δικαιολογητικά του άρθρου 8.2 παρ.(γ) της διακήρυξης.
IV. Την απόρριψη του τέταρτου µέρους διότι η εταιρεία έχει προσκοµίσει ως όφειλε
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 της
διακήρυξης.
V. Την απόρριψη του πέµπτου µέρους διότι η εταιρεία µπορούσε να προσκοµίσει
συµπληρωµατικά µετάφραση σύµφωνα µε την 689/2006 απόφαση του ΣΤΕ.
•

•

Για το σκέλος που αφορά στην εταιρεία «BIG SOLAR Α.Ε.»:
I. Την απόρριψη του πρώτου µέρους διότι το πιστοποιητικό του επιµελητηρίου
αναφέρει ότι απαιτείται από τη διακήρυξη.
II. Την απόρριψη του δεύτερου µέρους διότι η δήλωση ορισµού αντικλήτου δεν
αποτελεί λόγο αποκλεισµού και σε περίπτωση µη ύπαρξής της η επικοινωνία θα
γίνεται µε τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
η
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III. Την απόρριψη του τρίτου µέρους διότι πιστοποιητικό ISO 9001:2008 έχει πεδίο
εφαρµογής συναφές µε την προµήθεια καθώς αναγράφει «εξοικονόµηση ενέργειας».
IV. Την απόρριψη του τέταρτου µέρους διότι η εταιρεία έχει προσκοµίσει ως όφειλε το
δικαιολογητικό του άρθρου 8.2 παρ.(λ) της διακήρυξης.
V. Την απόρριψη του πέµπτου µέρους διότι η εταιρεία έχει προσκοµίσει ως όφειλε
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 της
διακήρυξης.
VI. Την απόρριψη του έκτου µέρους διότι σύµφωνα µε το πρακτικό συνεδρίασης του
∆.Σ. παρέχεται ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Χασαπάκη να
υπογράφει για λογαριασµό της εταιρείας στον εν λόγω διαγωνισµό.
VII. Την απόρριψη του έβδοµου µέρους διότι η εταιρεία έχει προσκοµίσει ως όφειλε τα
δικαιολογητικά του άρθρου 8.2 παρ.(γ) της διακήρυξης.
•

Για το σκέλος που αφορά στην εταιρεία «ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ»:
I. Για το πρώτο και δεύτερο µέρος η Ε.∆.∆. έχει αποκλείσει την εν λόγω εταιρεία για
τους ίδιους λόγους.
II. Την απόρριψη του τρίτου µέρους διότι η εταιρεία µπορούσε να προσκοµίσει
συµπληρωµατικά µετάφραση σύµφωνα µε την 689/2006 απόφαση του ΣΤΕ.
III. Την απόρριψη του τέταρτου µέρους διότι η εταιρεία έχει προσκοµίσει ως όφειλε
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 της
διακήρυξης.
IV. Την απόρριψη του πέµπτου µέρους διότι η εταιρεία έχει προσκοµίσει ως όφειλε τις
τροποποιήσεις του καταστατικού της…..»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την απόρριψη της µε αριθµ. πρωτ.
50115/27.08.2014 εµπρόθεσµης ένστασης της εταιρίας «ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε», σύµφωνα και µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
(Ε.∆.∆.),
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τη µε αριθµό 108/2013 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,
προϋπολογισµού 517.571,70 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23%
3. Το Ν. 2286/1995 "Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων" (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/01.02.1995) όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των
Ν.2323/95 και Ν.2503/97
4. Τη µε αριθµ.11389/08.03.1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος
κανονισµός προµηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/23.03.1993)
5. Τη µε αριθµ. 100/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής «περί έγκρισης και τρόπου
εκτέλεσης καθορισµού όρων διακήρυξης - έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών»
6. Το από 28.07.2014 Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών (Ε∆∆)
7. Τη µε αριθµ. πρωτ. 50115/27.08.2014 εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρίας
«ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»
8. Την από 12.09.2014 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών (Ε∆∆)
η
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9. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου ύστερα από διαλογική συζήτηση
πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Απορρίπτει τη µε αριθµ. πρωτ. 50115/27.08.2014 εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρίας
«ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατά του από 28 Ιουλίου 2014 πρακτικού
διενέργειας του τακτικού διεθνή δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Εξοικονόµηση
ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό των ∆.Ε. Ελλησπόντου-Αιανής –Ελίµειας – ∆ηµ.
Υψηλάντη», προϋπολογισµού 517.571,70 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης
108/2013, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β.Η παρούσα απόφαση να
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)

αναρτηθεί

στο

διαδίκτυο

(www.diavgeia.gov.gr)

(Ν.

Γ.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) (παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 304 / 2014
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Λαµπαδά Χάρις

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 30 Σεπτεµβρίου 2014
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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