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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                    Αρ. Απόφ. 111 /2019  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 25/12-8-2019 έκτακτης συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
 του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Αρ. 221 του Ν.4412/2016, 
σχετικά με την ένσταση της εταιρίας «AMBER ENERGY M. Ε.Π.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 106/2019 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

  
 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019  και ώρα 13:30, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 
6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την 18116/12-8-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.  Διαπιστώθηκε νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά   (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε   (5), δηλαδή: 

 
                      Παρόντες 
 
1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης 
2. Αταμιάν  Μπέδρος - Εσαη 
3. Καραστερίου Ευάγγελος 
4. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος 
5. Λοκοβίτης Νικόλαος 

                   Απόντες 
 
1. Παπαδόπουλος Νικόλαος 
2. Λαζαρίδης Γεώργιος 
3. Καρασαββίδης Δημήτριος 
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο 
Nάσση. 
 
Ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση της έκτακτης συνεδρίασης (σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 εδ. γ’ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), λόγω του   
κατεπείγοντα χαρακτήρα και των χρονικών περιορισμών του θέματος. Το σώμα 
δέχτηκε ομόφωνα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και τη συζήτηση του θέματος.  
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα 
εξής:   
 
 Σας καλώ, κατόπιν το από 12-8-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Ενστάσεων και κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 17594/2-8-2019 ένστασης της 
εταιρίας «AMBER ENERGY M. Ε.Π.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» 
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κατά της υπ’ αριθ. 106/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, α) να 
εγκρίνουμε το από 12-8-2019 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων και β) να 
τροποποιήσουμε την υπ’ αριθ. 106/2019 (ΑΔΑ:ΩΤΑΖΩΗΖ-457) απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 
Στο από 12-8-2019 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων αναφέρονται τα εξής: 
 
   «Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα τη 12/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, η 
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Διαγωνισμών Προμηθειών και 
Διαγωνισμών και Παροχής Υπηρεσιών του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου, 
που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 20 / 2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ωραιοκάστρου(ΑΔΑ 65ΒΚΩΗΖ-ΤΨΞ), προχώρησε τη διαδικασία ελέγχου της 
ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «AMBER ENERGY M. Ε.Π.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» κατά της με αριθμό 106/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής : 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσιατσιά Ιωάννα 

2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Χατζηνικολάου Δέσποινα  

3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παπαδοπούλου Ελισάβετ 
       

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν: 
Α) την υπ’ αριθ. 106/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΤΑΖΩΗΖ-457 

Β) την με αριθμό πρωτ. 17594/02.08.2019 εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

Γ) το οριζόμενο εκ της διακήρυξης παράβολο ποσού 400,00 ευρώ με κωδικό 
290132221959 09630 0074.  

 
Η ανωτέρω Επιτροπή, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της με αριθμό πρωτοκόλλου  
17594/02.08.2019 ένστασης της ανωτέρω εταιρείας 
Γνωμοδοτεί : 
υπέρ της αποδοχής της ένστασης της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ. 
Ε.Π.Ε., διότι: 
Α) για το  είδος 51  το απαιτούμενο ISO από τους όρους της υπ΄αριθμ. 15.133/2019 
διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» της βιομηχανικής 
μονάδας παραγωγής προσκομίστηκε, ως έπρεπε. 

Β) για το είδος 54 τα απαιτούμενα CE και ISO  από τους όρους της υπ΄αριθμ. 
15.133/2019 διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» της 
βιομηχανικής μονάδας παραγωγής προσκομίστηκαν, ως έπρεπε .Πιο συγκεκριμένα, για 
το είδος 54 η πιστοποίηση ISO της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής προσκομίστηκε 
στα είδη 16 και 17. 
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Σε περίπτωση αποδοχής της ανωτέρω γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων και Προσφυγών Διαγωνισμών Προμηθειών και Διαγωνισμών και Παροχής 
Υπηρεσιών και βάσει του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, το παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη της Αναθέτουσα  Αρχής». 

 
Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πρακτικό, προτείνει την έγκρισή του και 
την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 106/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως εξής: 

 

Ως προς τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς να γίνει δεκτή η τεχνική 
προσφορά της εταιρίας «AMBER ENERGY M. Ε.Π.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.», από άποψη πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 
Να ανακληθεί η ανακήρυξη της εταιρίας «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» ως προσωρινός 
ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού. 
 
Να κληθεί η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού να αποσφραγίσει και την 
οικονομική προσφορά της εταιρίας «AMBER ENERGY M. Ε.Π.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.», προκειμένου να αναδειχθεί εκ νέου προσωρινός 
ανάδοχος για τον διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρολογικού  υλικού (Α.Μ. 6/19), 
επειδή εκτός από την εταιρία «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» πληροί τις προϋποθέσεις και η 
εταιρία «AMBER ENERGY M. Ε.Π.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» 
 

 
  Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Το από 12-8-2019 πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών 

διαγωνισμών, Προμηθειών και Διαγωνισμών, και Παροχής Υπηρεσιών του Άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 

3. Την υπ' αριθ. 106/2019 (ΑΔΑ:ΩΤΑΖΩΗΖ-457) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1.   Εγκρίνει το από 12-8-2019, πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. 
 

2. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 106/2019 (ΑΔΑ:ΩΤΑΖΩΗΖ-457) απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής  α) ως  προς τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής 
προσφοράς και κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά της εταιρίας «AMBER 
ENERGY M. Ε.Π.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» από άποψη 
πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και β) ανακαλεί την ανακήρυξη της 
εταιρίας «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.»,  ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 
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3. Καλεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού να αποσφραγίσει την 
Οικονομική προσφορά της εταιρίας «AMBER ENERGY M. Ε.Π.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» προκειμένου να ανακηρυχτεί εκ νέου προσωρινός 
ανάδοχος για τον διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού. 
 

4. Εγκρίνει την επιστροφή του παραβόλου ποσού 400,00 ευρώ (Κωδ, παραβόλου 
290132221959 0930 0074) στην εταιρία «AMBER ENERGY M. Ε.Π.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με το Αρ. 127 του 
Ν.4412/2016. 

  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 111/2019 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  
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