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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 5/16-03-2016 
Αριθ.Αποφ.  51/2016 

ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 3378/11-03-2016 ένστασης της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ.  3178/10-03-
2016 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο {Προμήθεια 
λαμπτήρων ντουί ,ασφαλειών, και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού}   του    
Δήμου Μονεμβασίας .  
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  16-03-2016  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  3393/11-03-2016 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Δουμάνη Σοφία 

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Σουρλάς Ιωάννης  

                Κανείς     

5. Καλογερίνης Ηλίας 

6 .Μαρούσης Χαράλαμπος 

7.Αναγνωστοπούλου Ελένη    

 

 

 

  

          Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
         Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της   τα εξής: 

 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 3378/11-03-2016  ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ.  3178/10-03-2016 διακήρυξης 
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πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο {Προμήθεια λαμπτήρων ντουί 

,ασφαλειών, και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού}   του    Δήμου Μονεμβασίας, 

σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω εταιρεία ενίσταται κατά της διακήρυξης του 

ανωτέρω διαγωνισμού ζητώντας την τροποποίηση των όρων της σχετικής μελέτης 

διότι θεωρεί ότι οι προδιαγραφές για τα είδη με α/α 3 και 4  της αριθ. 21/2016 

μελέτης φωτογραφίζουν συγκεκριμένο προμηθευτή με αποτέλεσμα να περιορίζεται 

ο κύκλος των συμμετεχόντων, ομοίως το ίδιο συμβαίνει και για τα είδη με α/α 40,41 

& 42. 

 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 3278/10-03-2016 διακήρυξη του    πρόχειρου διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο {Προμήθεια λαμπτήρων ντουί ,ασφαλειών, και λοιπών 

ειδών δημοτικού φωτισμού}   του    Δήμου Μονεμβασίας. 

 Τις διατάξεις των άρθ. 15 της αριθ. 11389/1993  απόφασης   του   Υπουργού   

Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)  και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

 Το από 15-03-2016 πρακτικό –γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών  σύμφωνα με την οποία,   γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της 

υπ΄αριθ. πρωτοκόλλου 3378/11-03-2016 ένσταση της εταιρείας  με την επωνυμία  

«Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ», τονίζοντας ότι ο Δήμος Μονεμβασίας δεν ήθελε να φωτογραφήσει 

κανέναν συγκεκριμένο προμηθευτή, απλά τα συγκεκριμένα είδη με τις 

συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές θεωρεί ότι εξυπηρετούν καλύτερα  τις 

ανάγκες του Δήμου. Πέραν αυτού ο Δήμος και στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι  

είναι υπέρμαχος του υγιούς  ανταγωνισμού και όλες οι ενέργειές του είναι προς 

αυτήν την κατεύθυνση .Κατόπιν των ανωτέρω  προτείνουμε στην Οικονομική 

Επιτροπή την ακύρωση του διαγωνισμού και την επανάληψη της διαδικασίας με 

την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης  για την επίτευξη του μεγαλύτερου 

δυνατού ανταγωνισμού.  

        
         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ανέφερε  ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε για την 

απόρριψη ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 3378/11-03-2016 ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ.  3178/10-03-2016 διακήρυξης 

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο {Προμήθεια λαμπτήρων ντουί 

,ασφαλειών, και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού}   του    Δήμου Μονεμβασίας  και 

κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

    Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του κ. προέδρου , την αριθ. πρωτ. 

3378/11-03-2016 ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» το από 
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15-03-2016 πρακτικό –γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ,τις 

διατάξεις των άρθ. 15 της αριθ. 11389/1993  απόφασης   του   Υπουργού   Εσωτερικών 

(ΕΚΠΟΤΑ), και μετά από διαλογική συζήτηση.     

Αποφασίζουν  ομόφωνα  
 

       Αποδέχονται την αριθ. πρωτ. 3378/11-03-2016 ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ.  3178/10-03-2016 διακήρυξης 

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο {Προμήθεια λαμπτήρων ντουί 

,ασφαλειών, και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού}   του    Δήμου Μονεμβασίας  

σύμφωνα με την από 15-03-2016  εισήγηση –γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

    Ακυρώνει την διαδικασία του διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο {Προμήθεια 

λαμπτήρων ντουί ,ασφαλειών, και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού}, και σε επόμενη 

συνεδρίαση της Ο.Ε θα προχωρήσει στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της 

ανωτέρω  προμήθειας.  

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                    2) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                 4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                            5) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                                6)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                                  

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 
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