
 

 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής διενέργειας ανοικτού 
διεθνούς δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε 
τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART 
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», 
προϋπολογισµού 8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ) 

 
Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'» 

3. Την υπ’ αριθµ. 3616/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η 
πολυετής δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 2.000,00€ για την εκτέλεση της εν 
θέµατι υπηρεσίας εγγεγραµµένη καταρχήν στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2018, µε 
Κ.Α. 30.6279.0004 

4. Την υπ’ αριθµ. 496/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία 
συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης. 

5. Το από 17/04/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού το οποίο επί λέξει αναφέρει τα 
παρακάτω:  

<><><><><><><><><><><> 

11oo  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 68936 

          

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ∆ροσιά:   19 /   4  /2019 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Πρωτ.: - 16816 -  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες:  Νίκα ∆ήµητρα 



 

 

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 

6. Άννα Αγγελίνα - Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως Πρόεδρος 

7. Αγγελική Κουρουπάκη – Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος του ∆ήµου 
∆ιονύσου, ως µέλος 

8. Απόστολος Παπαδόπουλος - Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως 
µέλος 

 

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ανωτέρω ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού παροχής υπηρεσιών - προµηθειών προϋπολογισµού 8.025.208,46€ (πλέον Φ.Π.Α.)  που 
συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµ. 496/2018 (Α∆Α: Ψ4Ε6Ω93-ΨΘΠ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου  
 

συνήλθαµε στις 19-2-2019 και ώρα 10:00 π.µ. σε δηµόσια συνεδρίαση προκειµένου να προβούµε σε 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των ήδη, από τις 12-2-2019 και ώρα 10:00 π.µ. κατατεθηµένων στο σύστηµα 
Φακέλων Προσφοράς των υποψηφίων ήτοι: του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά”. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου “Οικονοµική Προσφορά” θα λάβει χώρα σε 
επόµενη ηµεροµηνία την οποία θα ορίσει αρµοδίως η Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 68936 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν  υποβληθεί έξι  (6) προσφορές.  Συγκεκριµένα: 
 

α/α 
Προσφοράς 

Επωνυµία Προσφέροντος Ηµεροµηνία υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα υποβολής 
προσφοράς 

1 ∆ΗΜ ΕΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

11-2-2019 18:27:35 

2 ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

11-2-2019 18:51:09 

3 PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12-2-2019 09:26:45 

4 GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12-2-2019 09:30:29 

5 ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 

12-2-2019 09:42:13 



 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

6 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12-2-2019 09:52:28 

 
 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα 
διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – 
Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του 
διαγωνισµού. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 
λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 
 

α/α  Επωνυµία Προσφέροντος Αριθµός Συστήµατος 

1 ∆ΗΜ ΕΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

127688 

2 ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

125272 

3 PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

125019 

4 GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

123562 

5 ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

127717 



 

 

6 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

128177 

 
Σύµφωνα µε την παρ 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα 
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων.  

Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν 
σφραγισµένοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

 

α/α  Επωνυµία Προσφέροντος Αριθµός Πρωτοκόλλου 

1 ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

8454/14-2-2019 

 

Συνεπώς, µόνο ένας σφραγισµένος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους 
συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες. Οι 
διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:  
 
1. Η εταιρεία ∆ΗΜ ΕΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α 
συστήµατος 127688 προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού ενώ δεν 
υπέβαλλε καθόλου σφραγισµένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

Συγκεκριµένα ανήρτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού µόνο την Τεχνική Προσφορά 
και το ΕΕΕΣ µε την επισήµανση “ λόγω µη σύννοµων όρων της διακήρυξης, η προσφορά υποβάλλεται 
µόνο για λόγους παρακολούθησης και διαφάνειας” και δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
στον διαγωνισµό. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη σχετική ∆ιακήρυξη και 
συνεπώς δεν γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού. 

 

2. Η Ένωση εταιρειών ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 125272 προσκόµισε  τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά του διαγωνισµού.  



 

 

Συγκεκριµένα αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού τα εξής:  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής /Τεχνική προσφορά : 

1. Αίτηση συµµετοχής 
2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 1 

3. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 2 

4. ΕΕΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. 

5. ΕΕΕΣ GLOBITEL Α.Ε. 

6. EEEΣ GLOBILED Μ.Ε.Π.Ε. 

7. EEEΣ SINGULARLOGIC A.E. 

8. ∆ικαιολογητικά δάνειας εµπειρίας GLOBILED  

9. ∆ικαιολογητικά δάνειας εµπειρίας SINGULARLOGIC 

10. Ονοµαστικοποίηση µετοχών ΟΤΕ 

11. Ονοµαστικοποίηση µετοχών GLOBITEL 

12. Ονοµαστικοποίηση µετοχών GLOBILED 

13. Ονοµαστικοποίηση µετοχών SINGULARLOGIC 

14. Συντοµογραφίες 

15. Αποδεικτικά κριτηρίων επιλογής 

16. Τεχνικά φυλλάδια 1 

17. Τεχνικά φυλλάδια 2 

18. Τεχνικά φυλλάδια 3 

19. Τεχνικά φυλλάδια 4 

20. Τεχνικά φυλλάδια 5 

21. Τεχνική Περιγραφή 

22. Οµάδα Έργου 

23. Έργα 

24. EN 50385 Test Report 

25. Τεχνική Προσφορά Συστήµατος 

 

Επίσης όπως προαναφέρθηκε, κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου έντυπο φάκελο τεχνικής προσφοράς 
συµπεριλαµβάνοντας µεταξύ άλλων δικαιολογητικών και τις ζητούµενες εγγυητικές επιστολές σε φυσικό 
αρχείο.  

 
Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξης στάλθηκαν 
εµπρόθεσµα στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής.  
 

Ακολούθως η Ε.∆. ξεκίνησε να ελέγχει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά συµµετοχής προκειµένου να 
διαπιστώσει καταρχήν ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη σχετική ∆ιακήρυξη (παρ. 
2.4.3 και 2.2.4 έως 2.2.7). 

Συγκεκριµένα έλεγξε: 



 

 

α. την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής µε αριθµό 850ILG1961063/07-02-2019 ποσού 80.253,00 
ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς η οποία επιβεβαιώθηκε από την αρχή έκδοσής της (Α.Π. εγγράφου 
επιβεβαίωσης 15906/11-4-2019). Επίσης έλεγξε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής µε αριθµό 
31764060/07-02-2019 ποσού 80.253,00 ευρώ της INTERAMERICAN η οποία επιβεβαιώθηκε από την 
αρχή έκδοσής της (Α.Π. εγγράφου επιβεβαίωσης 16020/12-4-2019) και ακολούθως έλεγξε το λεκτικό 
µέρος των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει ότι περιλαµβάνονται τα κατ’ ελάχιστον 
στοιχεία σε αυτές όπως αυτά αναφέρονται στο 2.4.3.1 παρ.1 “Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016” άρθρο της ∆ιακήρυξης. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι: α) Η Εγγυητική 
µε αριθµό 850ILG1961063/07-02-2019 της Τράπεζας Πειραιώς συµµορφώνεται πλήρως µε τα ανωτέρω 
απαιτούµενα στοιχεία και β) Η Εγγυητική µε αριθµό 31764060/07-02-2019 της εταιρείας 
INTERAMERICAN δεν συµµορφώνεται µε τα ανωτέρω κατ’ ελάχιστον απαιτούµενα στοιχεία και 
συγκεκριµένα i) ο εκδότης δεν παραιτείται του δικαιώµατος της διζήσεως και επίσης ii) ο εκδότης δεν 
αρκείται στην απλή έγγραφη ειδοποίηση προκειµένου να καταβάλει το ποσό της εγγύησης αλλά ζητά η 
έγγραφη ειδοποίηση να επιδοθεί στα γραφεία του. Συµπερασµατικά και επειδή δεν πληρούνται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις σύνταξης της εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε τη διακήρυξη αλλά και το σχετικό 
υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης, η Ε∆ 
κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη σχετική ∆ιακήρυξη και συνεπώς η 
Ένωση εταιρειών ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού. Η Ε.∆. δεν προχώρησε σε 
περαιτέρω εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής της ελεγχόµενης Ένωσης εταιρειών. 

 

3. Η εταιρεία PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 125019 προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά του διαγωνισµού ενώ δεν υπέβαλλε καθόλου σφραγισµένο φάκελο στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου. 

Συγκεκριµένα ανήρτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού µόνο την Τεχνική 
Προσφορά και δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη σχετική 
∆ιακήρυξη και συνεπώς δεν γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού. 

 

4. Η εταιρεία GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 123562 
προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού ενώ δεν υπέβαλλε καθόλου 
σφραγισµένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

Συγκεκριµένα ανήρτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού µόνο την Βεβαίωση 
ΕΜΠΑ και δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη σχετική 
∆ιακήρυξη και συνεπώς δεν γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού. 

 

5. Η εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 127717 προσκόµισε 
πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού ενώ δεν υπέβαλλε καθόλου σφραγισµένο 
φάκελο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

Συγκεκριµένα ανήρτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού µόνο την Τεχνική 
Προσφορά Συστήµατος και δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη σχετική 
∆ιακήρυξη και συνεπώς δεν γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού. 



 

 

 

6. Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 
128177 προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού ενώ δεν υπέβαλλε 
καθόλου σφραγισµένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

Συγκεκριµένα ανήρτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού µόνο την Τεχνική 
Προσφορά Συστήµατος και δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη σχετική 
∆ιακήρυξη και συνεπώς δεν γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω:  

1. Η εταιρεία ∆ΗΜ ΕΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α 
συστήµατος 127688 δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το 
ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού, ήτοι την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς και την 
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς. 

2. Η ένωση εταιρειών ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  µε α/α συστήµατος 125272 δεν ανταποκρίνεται 
στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, 
προτείνεται ο αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι την αξιολόγηση 
και βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς και την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς. 

3. Η εταιρεία PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 125019 δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 
σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο 
αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι την αξιολόγηση και 
βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς και την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς. 

4. Η εταιρεία GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 
123562 δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το ανωτέρω 
σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, 
ήτοι την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς και την αποσφράγιση της 
οικονοµικής προσφοράς. 

5. Η εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 127717 δεν 
ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ 
τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι την 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς και την αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς. 

6. Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α 
συστήµατος 128177 δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το 
ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού, ήτοι την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς και την 
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς. 

 

Συνεπώς η Ε.∆. εισηγείται µε το παρόν πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου την 
ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART 
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» στο παρόν στάδιο και 



 

 

την κήρυξή του ως άγονου, διότι κανένας συµµετέχων δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στους όρους της 
44480/20-12-18 διακήρυξης και καµία προσφορά δεν είναι αποδεκτή προκειµένου να συνεχιστεί η 
αξιολόγηση και βαθµολόγησή της αλλά ούτε και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών εν συνεχεία.  

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το υπέγραψε σε 
τρία (3) αντίγραφα. 

<><><><><><><><><><><><><> 

 
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων της Ε.∆.  

η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται µε το παρόν  
στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» στο παρόν στάδιο και την κήρυξή του ως άγονου, διότι κανένας συµµετέχων δεν 
ανταποκρίθηκε πλήρως στους όρους της 44480/20-12-18 διακήρυξης (µε Α∆ΑΜ: 18PROC004249785 
2018-12-21) και καµία προσφορά δεν είναι αποδεκτή προκειµένου να συνεχιστεί η αξιολόγηση και 
βαθµολόγησή της αλλά ούτε και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών εν συνεχεία. 

 

Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της διακήρυξης και του Ν.4412/16. Σε περίπτωση 
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι δέκα (10) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα εάν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα. 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Συνηµµένα 
1. Το από 17/4/2019 Πρακτικό της Ε.∆. µε τις πρωτότυπες 
υπογραφές των µελών της Επιτροπής 

 
Ε.∆. 
1. Γενικό Αρχείο ∆ήµου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Εισηγήσεων 
4.     Σχετ. Φακ. (κ. Κουρουπάκη) 
 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών και 

Χωροταξίας  
 
 

∆ηµήτριος Ράικος 
 


