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Θέµα: Εξέταση της ένστασης από την εταιρία µε επωνυµία “ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ ” κατά 
του πρακτικού της επιτροπής διενέργεια διαγωνισµού, στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διάκοσµου δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης». 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4ην του µήνα Μαρτίου του έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9η πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 3245/28-2-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης,  
µέλος δ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε), Σιώπης Κων/νος, µέλος  στ) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος ζ) Σάββα 
Αικατερίνη, µέλος   
 
Απόντες: Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης 
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο έκτ. θέµα το οποίο αποφασίσθηκε οµόφωνα να συζητηθεί προ της 

ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των µελών ότι µε την µε αριθµό 045/11-02-13 απόφαση 
δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού ενδεικτικού προϋπολογισµού 
73.258,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και µε 
την µε αριθµό 019/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν 
οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.  
Στις 25/02/13, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν τρεις (3) προσφορές υποψήφιων 

αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρίες: 
1. ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ, διακρ.τιτλ. “SEASONS DECORATIONS”, αριθµ.πρωτ. 

προσφοράς 2984/25-02-13 
2. ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 2985/25-02-13 
3. Ι.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 2988/25-02-13 

 
Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από 

25/02/13 πρακτικό της) ότι η εταιρία µε επωνυµία ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ δεν κατέθεσε τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 9 της µε αριθµό 263/13 διακήρυξης και συνεπώς 
δεκτοί για την συνέχιση του διαγωνισµού παρέµειναν οι εταιρίες: 

1. ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ, διακρ.τιτλ. “SEASONS DECORATIONS 
2. Ι.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ, 
Έπειτα, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, και σύµφωνα µε το από 

27/02/13 πρακτικό απέρριψε την προσφορά της εταιρίας µε επωνυµία ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ 
ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ δεδοµένου ότι η τεχνική προσφορά που κατέθεσαν δεν ήταν σύµφωνη µε την τεχνική 
έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού. 

Στην συνέχεια, η εταιρία µε επωνυµία ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ κατέθεσε την µε αριθµ. 
3307/28-02-13 ένστασή κατά του από 27/02/13 πρακτικού ζητώντας να γίνει δεκτή η τεχνική 
προσφορά τους. 



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:  
Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη 
δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν 
γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
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 263/13 διακήρυξη του διαγωνισµού  
3. Την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού 
4. Την µε αριθµό πρωτ. 3307/28-02-13 ένστασή της εταιρίας ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ 
5. Το από 01/03/13 πρακτικό της επιτροπής-εξέταση ένστασης 

 
Και µε βάσει τις εξής παρατηρήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο από 01/03/13 πρακτικό της 
επιτροπής,  αναφορικά µε την ένσταση: 
 
1. Σχετικά µε την παράγραφο 1 της ένστασης του διαγωνιζόµενου. 

Ο  διαγωνιζόµενος προσέφερε τέσσερα (4) φωτιστικά σώµατα, για τα οποία βεβαίωσε και στην 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και στην EC-∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ότι ανταποκρίνονται στις 
νόρµες που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή: 

• EN 60598-1:2008/A11:2009 
• EN 60598-2-3:2003/A1:2011 
• EN 60598-2-20:2010 
• EN 62031:2008 

Αντίθετα, προσκόµισε πιστοποιητικά µόνο για τις τρεις πρώτες παραπάνω νόρµες, δηλαδή: 
• EN 60598-1:2008/A11:2009 
• EN 60598-2-3:2003/A1:2011 
• EN 60598-2-20:2010 

∆εν προσκόµισε πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη συµβατότητα των φωτιστικών µε 
τη νόρµα EN 62031:2008.   
1.1. Επιπλέον, τα πιστοποιητικά που προσκόµισε για τις νόρµες  

• EN 60598-1:2008/A11:2009 
• EN 60598-2-3:2003/A1:2011 
• EN 60598-2-20:2010 

αφορούν το φωτιστικό µε κωδικό Ε12-182, το οποίο δεν υπάρχει στον κατάλογο της εταιρείας.  



 
Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριµένο προϊόν ή σειρά προϊόντων, που ρητά πρέπει 
να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. Επίσης, στο 
πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το µοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για 
το οποίο έχει εκδοθεί (Οδηγός Κρατικών Προµηθειών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ). 
 
Τα πιστοποιητικά που προσκόµισε ο διαγωνιζόµενος αναφέρονται στο προϊόν µε κωδικό Ε12-
182, κωδικοποίηση που χρησιµοποιεί ο διαγωνιζόµενος για διάκριση των ειδών του. 
Από πουθενά δεν προκύπτει ότι το αναγραφόµενο προϊόν στα πιστοποιητικά αφορά σειρά 
προϊόντων ούτε ότι αποτελεί «µοντέλο-υπόδειγµα αντιπροσωπευτικό των διακοσµητικών 
δρόµου, που περιλαµβάνονται στον κατάλογο και που χρησιµοποιούνται είτε ως επίστηλα είτε 
ως θέµατα αναρτώµενα κατά µήκος του δρόµου και είναι της ίδιας τεχνικής µε τα σχέδια του 
διαγωνισµού», όπως αναφέρει στην ένστασή του ο διαγωνιζόµενος. Ούτε ο ενιστάµενος, 
παρά τα λεγόµενά του, κατέθεσε κάποιο αποδεικτικό  όπου να δηλώνεται τόσο η 
ταυτότητα του υπόψη προϊόντος όσο και η συνάφεια του µε τα προσφερόµενα είδη 
(παλαιότερο κατάλογο όπου να υπάρχει το Ε12-182  ή κάποιο παραστατικό έγγραφο). 
 
Εξάλλου είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι διαφορετικά φωτιστικά (µε φωτοσωλήνα, µε ψείρες 
ή µε φωτοσωλήνα και ψείρες µαζί),  µε διαφορετική ηλεκτρολογική δοµή, αντιπροσωπεύονται 
από το ίδιο δείγµα. 
 

1.2. Σε ό,τι αφορά αυτό που ο ενιστάµενος αποκαλεί «ότι  η εµµονή σε πιστοποίηση αυτών των 
σχεδίων της διακήρυξης θα αποτελούσε φωτογράφιση συγκεκριµένου προµηθευτή, πράξη 
ευθέως παράνοµη», θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ακριβώς το αντίθετο θα ήταν παράνοµο, 
δηλαδή η αδιαφορία της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη συµβατότητα ή µη των προσφορών 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν µέρος των τευχών δηµοπράτησης. 
Άλλωστε η αξιολόγηση αυτή την έννοια έχει, δηλαδή τη διαπίστωση για τη συµφωνία ή 
όχι της κάθε προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 20, & 1.α της Υπ.Απ. 
11389/93).   

 
2. Σχετικά µε την παράγραφο 2 της ένστασης του διαγωνιζόµενου. 

Σε ό,τι αφορά το φωτιστικό του άρθρου 4 των τεχνικών προδιαγραφών, δηλαδή το φωτιστικό σε 
µορφή µπάλας διαµέτρου 70 cm, µε µίνι λαµπτήρες led και τη µη προσκόµιση πιστοποιητικών, 
ισχύει ό,τι αναφέρεται στην & 1.1 του παρόντος. Επιπλέον, ακόµη και η περιγραφή του 
προϊόντος Ε12-182 που αναφέρεται στα πιστοποιητικά που προσκόµισε ο ενιστάµενος είναι 
«φωτιστικό δρόµου LED µε διακοσµητικά στοιχεία», που δεν παραπέµπει στο τρισδιάστατο 
φωτιστιστικό τύπου «µπάλας», καθότι τα διακοσµητικά φωτιστικά στους δρόµους είναι συνήθως 
διδιάστατα.  
2.1. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν τεύχος δηµοπράτησης, ζητείται από τα 

προσφερόµενα φωτιστικά να ανταποκρίνονται στις νόρµες: 
• EN 60598-1:2008/A11:2009 
• EN 60598-2-3:2003/A1:2011 
• EN 60598-2-20:2010 
• EN 62031:2008 

H Eπιτροπή Αξιολόγησης ορθά αξιολόγησε τις προσφορές σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και εποµένως έκρινε σύµφωνα µε τη συµβατότητα ή µη των προσφερόµενων 
ειδών µε τις παραπάνω νόρµες (άρθρο 20, & 1.α της Υπ.Απ. 11389/93).  
 



2.2. Επιπλέον, ο ενιστάµενος δηλώνει σαφέστατα την αντίθεσή του µε τα αναγραφόµενα στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα θεωρεί  «σφάλµα και παρανόηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης να ζητεί άλλα πιστοποιητικά µε όρους που δεν αναφέρονται από κανένα 
επίσηµα θεσµοθετηµένο όργανο». Ο ενιστάµενος αναφέρεται στη νόρµα EN 62031:2008, 
που όπως και οι άλλες νόρµες που ζητούνται, είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Πιστοποίησης CENELEC. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αδυνατεί να αντιληφθεί πώς ο 
ενιστάµενος εννοεί το «επίσηµα θεσµοθετηµένο όργανο».  
 

3. Σχετικά µε την παράγραφο 3 της ένστασης του διαγωνιζόµενου. 
Οι νόρµες  

• EN 60598-1:2008/A11:2009 
• EN 60598-2-3:2003/A1:2011 
• EN 60598-2-20:2010 

αναφέρονται σε φωτιστικά σώµατα γενικά, σε φωτιστικά οδικού φωτισµού µε λαµπτήρες 
πυράκτωσης, φθορισµού και εκκένωσης και σε γιρλάντες µε λαµπτήρες πυράκτωσης, 
αντίστοιχα. Η νόρµα EN 62031:2008 αναφέρεται σε προδιαγραφές ασφάλειας των µονάδων 
LED.  Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης ζητείται η νόρµα EN 62031:2008, καθότι τα 
υπό προµήθεια φωτιστικά είναι µε φωτοσωλήνα LED και µίνι λαµπτήρες LED.  
 
Οποιαδήποτε αντίρρηση του ενιστάµενου για τα αναγραφόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές θα 
έπρεπε να είχε διατυπωθεί µε ένσταση κατά της διακήρυξης στο µεσοδιάστηµα από την 
τελευταία δηµοσίευση της διακήρυξης (17/2/2013) έως την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών (25/2/2013), όπως ορίζεται στο άρθρο 17, &1 της ∆ιακήρυξης.  Εφόσον δεν 
υποβλήθηκε ένσταση στο διάστηµα αυτό θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση και 
συµφωνεί µε τους όρους της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης.  
Εξάλλου, µετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης της προσφοράς 
(άρθρο12, &9). 

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 µε αριθ. πρωτ.3307/28-02-13 ένστασης της εταιρίας µε την επωνυµία «ΣΟΦΙΑ 
ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ» κατά του από 27/02/2013 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στα 
πλαίσια διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας και τοποθέτησης 
εορταστικού διάκοσµου δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης».  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το από 27/02/2013 πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, την µε αριθ. πρωτ.3307/28-02-13 ένστασης της εταιρίας µε την 
επωνυµία «ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ»  
                                
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Οµόφωνα 
(Η κα Σάββα συµφωνεί ως προς την απόρριψη της ένστασης αλλά εκφράζει την διαφωνία της 
παράταξης της ως προς την αναγκαιότητα της προµήθειας και εγκατάστασης του εορταστικού 
διάκοσµου).   
 



Α). Εγκρίνει το από 1-3-2013 πρακτικό της επιτροπής –εξέταση ένστασης για την ανάθεση της 
«Προµήθειας και τοποθέτησης εορταστικού διάκοσµου δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης». 
 

Β). Απορρίπτει την µε αριθ. πρωτ.3307/28-02-13 κατατεθείσα ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙ∆ΟΥ» κατά του από 27/02/2013 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας και τοποθέτησης εορταστικού 
διάκοσµου δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης»,  (σύµφωνα µε την αναλυτικά προεκτεθείσα εισήγηση 
της υπηρεσίας καθώς και το ανωτέρω µνηµονευόµενο πρακτικό της επιτροπής το οποίο σας 
συνυποβάλλουµε). 

Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  
 
                     
                                    Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  30/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
   
Αποστολίδου Μαρία 
  
                                                        Αµπελόκηποι  4/3/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 
 
 
 


