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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
          Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
         2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  82/2014                                               

  
 

ΘΕΜΑ: : Εξέταση της ένστασης από την εταιρία µε επωνυµία “ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ” κατά των όρων 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21ην του µήνα Μαΐου του έτους 2014 ηµέρα της 
εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10,00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από την 
7014/21-05-2014 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. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 

 
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος 2) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 3) Σιώπης Κων/νος, µέλος 4) Μεζίκης Βασίλειος, 
µέλος 5) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος 6) Σάββα Αικατερίνη, µέλος,7)Κατσαρός Ιωάννης,µέλος, 
8)Καραλιόπουλος Σωτήρης,µέλος. 

 
Απόντες: 1)Λεµονίδου ∆έσποινα,µέλος. 

 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σχετικά µε την 
υποβληθείσα µε αρ. 6833/16-5-2014  ένσταση κατά του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού» έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα: 
 

Με την µε αριθµό 136/28-04-14 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισµού ενδεικτικού προϋπολογισµού 73.447,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή και µε την µε αριθµό 078/02-05-14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική 

έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.  

Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύθηκε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 της υπ’ αριθµ. 

11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα 

του νοµού (Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Αγγελιοφόρος της Κυριακής) ενώ ήταν αναρτηµένη και στον 

δικτυακό τύπο του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης www.ampelokipi-menemeni.gr και ως ηµέρα διενέργειας 

του διαγωνισµού, υποβολής των προσφορών ορίσθηκε 22/05/14. 

Στην συνέχεια, ο κ. ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κατέθεσε την µε αριθµ. 6833/16-05-14 ένσταση κατά της µε 

αριθµό 968/14 διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 

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.1α 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. 

2. Την αρ. 968/14 διακήρυξη του διαγωνισµού  

3. Την µε αριθµό πρωτ. 6833/16-05-14 ένσταση του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΣΑΠΙ∆Η 

4. Την αρ. 1803/2014 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου στην οποία αναφέρονται  τα ακόλουθα: 

 

Σε ό,τι αφορά  την υποβληθείσα µε αρ. 6833/16-5-2014  ένσταση, έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα: 
 

1. Ο ενιστάµενος αναφέρει ότι «Τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη υλικά 121 (Σηµατοδότησης οχηµάτων), 
122 (Ρυθµιστής κυκλοφορίας), 123 (Μονάδα Επέκτασης Εξόδου), π.δ. 13.300 είναι εξειδικευµένα, µε την 
έννοια ότι τα παράγουν διαφορετικοί κατασκευαστές και τα εµπορεύονται διαφορετικοί έµποροι. Έπρεπε 
λοιπόν να αποτελούν ξεχωριστή και αυτοτελή προµήθεια. » 

 
Η µελέτη συντάχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες σε υλικά του συνεργείου συντήρησης των ηλεκτρολόγων 
του ∆ήµου. Το συνεργείο αυτό είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία τόσο του δικτύου ηλεκτροφωτισµού  
των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίου του ∆ήµου, όσο  
και των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης. Ο  ∆ήµος συντηρεί µόνος του τις εγκαταστάσεις 
φωτεινής σηµατοδότησης, χωρίς τη συνδροµή εξωτερικού συνεργάτη.  

Το Τµήµα Συντήρησης Έργων και Αποθήκης Υλικών του ∆ήµου προβαίνει κάθε χρόνο στην προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού, συµπεριλαµβάνοντας ό,τι εκτιµά ότι θα χρειαστεί το συνεργείο συντήρησης. 
Αναµφισβήτητα τα υλικά φωτεινής σηµατοδότησης είναι ηλεκτρολογικά. Από την άλλη η παρούσα µελέτη 
περιλαµβάνει πληθώρα υλικών, ενδεικτικά αναφέρονται οι γιρλάντες εξωτερικού χώρου και οι 
φωτοσωλήνες και ταινίες µε LED, καλώδια, ΚΙΤ συναγερµού κλπ., τα οποία επίσης «παράγουν 
διαφορετικοί κατασκευαστές και εµπορεύονται διαφορετικοί έµποροι», όπως αναφέρεται στην ένσταση. 
Αλίµονο αν ο ∆ήµος διενεργούσε ξεχωριστή προµήθεια για καθένα από τα υλικά αυτά.  

2. Ο ενιστάµενος αναφέρει ότι «ανευρέθη ένας µόνο εισαγωγέας των ειδών µε τις συγκεκριµένες τεχνικές 
προδιαγραφές». 

Υπάρχουν αρκετοί που εµπορεύονται υλικά φωτεινής σηµατοδότησης, πιστοποιηµένα και σύµφωνα µε τις 
εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και οι οποίοι µάλιστα εκθέτουν τα προϊόντα τους στις ιστοσελίδες 
τους στο διαδίκτυο. Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτονται αντίτυπα ιστοσελίδων και prospect εταιρειών µε 
υλικά φωτεινής σηµατοδότησης, δηλαδή σηµατοδότες και ρυθµιστές κυκλοφορίας, τα οποία πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

 



                
 

 
3. Στη µελέτη ζητείται ο ρυθµιστής κυκλοφορίας να ανταποκρίνεται στην τεχνική προδιαγραφή ∆Κ2/84 του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία είναι σύµφωνη µε τις ευρωπαϊκές νόρµες ΕΝ 
12675 και HD 638S1. Eπίσης ζητείται οι φωτεινοί σηµατοδότες να ικανοποιούν την προδιαγραφή 
∆ΜΕΟ/ο/4063/1-11-2012 του Τµήµατος Σηµατοδότησης και Οδικής Ασφάλειας της ∆ΜΕΟ, η οποία είναι 
σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368.  

∆ηλαδή οι προδιαγραφές που ζητούνται από τη µελέτη είναι καθορισµένες από αρµόδιες εθνικές Αρχές και 
είναι σύµφωνες µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Εξασφαλίζουν δε κατά το δυνατόν την ποιότητα των 
υλικών, εποµένως και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης.   

4. Πέραν των παραπάνω, η ένσταση φέρει µόνο την υπογραφή του ενιστάµενου. ∆ηλαδή δε φέρει καµία 
επαγγελµατική σφραγίδα όπου να  φαίνεται η επαγγελµατική του ιδιότητα, το ΑΦΜ του, κλπ. ∆ηλαδή από 
πουθενά δεν προκύπτει ότι ο ενιστάµενος έχει έννοµο συµφέρον στον συγκεκριµένο διαγωνισµό.  

                          Κα λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κο νο µ ι κ ή  Επ ι τ ρ οπή  

 
Να απορρίψει µε αριθ. πρωτ. 6833/16-05-14 ένσταση του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΣΑΠΙ∆Η κατά των όρων του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 
την εισήγηση του προέδρου 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

                                                  Κατά πλειοψηφία (7 υπέρ- Αποχή ο κ.Κατσαρός) 
 
Α).Απορρίπτει την υπ’ αριθ. 6833/16-5-2014  ένσταση που υπεβλήθη από τον κ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΟ κατά 
των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» σύµφωνα µε 
τα αναλυτικά προεκτεθέντα στην ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.   

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  082/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                     Αµπελόκηποι 22 /05/2014  
 
                                                               Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 



                
 

 
 
 
 


