
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑΣ : 

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο 

Λάππα Αχαϊας και εκπροσωπείται νόμιμα, αρ. τηλεφώνου 2693031803, αρ. φαξ 

2693031453, email :lappa@liarommatis.gr 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην 

Αλεξανδρούπολη, επί της οδού Διονυσίου Σολωμού, αρ. 24, αριθμ. τηλεφώνου 

25510-24177, αριθμ. φαξ 25510-31398 email directorty@deyaalex.gr 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1927/17-4-2019 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : 

120.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 115.200,00€ πλέον ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ : 600,00€ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  

Α.Η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης διακήρυξε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1927/17-4-2019 

διακήρυξης του ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό προϋπολογισθείσας δαπάνης 

120.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής απόψεως προσφορά. 
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Β. Ημερομηνία  διακήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 17-4-2019  

Γ. Ημερομηνία (ηλεκτρονικής ) υποβολής της προσφοράς  της προσφεύγουσας  

2-5-2019 

Δ. Ημερομηνία υποβολής φακέλου προσφοράς στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΑ  

6-5-2019 

Ε. Ημερομηνία κατά την οποία η προσφεύγουσα έλαβε γνώση της 

προσβαλλόμενης πράξης  

27-5-2019 

……………………………………………………………………………………. 

Ειδικότερα αναφέρουμε τα εξής : 

Στον εν λόγω διαγωνισμό υποβλήθηκαν προσφορές από την εταιρεία μας και την 

Έλενα Πετρίδου Γκιόργκι. 

Μέσω του νόμιμου συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στις 08/05/2019 λάβαμε μήνυμα ότι 

ανοίχτηκαν επιτυχώς τα ¨Δικαιολογητικά / Τεχνική¨ και στις 10/05/2019 ότι η 

προσφορά μας αξιολογήθηκε ως επιτυχής και προχωρά στην επόμενη φάση 

αξιολόγησης ¨Οικονομική¨ και τέλος ότι πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η αποσφράγιση 

του σταδίου ¨Οικονομική¨ με αποτέλεσμα να λάβουν γνώση των τεχνικών αλλά και 

των οικονομικών στοιχείων των προσφορών όλοι οι συμμετέχοντες, και ως 

επακόλουθο, αν συνεχιζόταν νόμιμα η διαδικασία, θα είμασταν μειοδότες με 

75.100,00€ έναντι της προσφοράς της «ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΚΙΟΡΚΙ» του ποσού 

των 115.200,00€ χωρίς ΦΠΑ.  

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης, ηλεκτρονική αποσφράγιση, 

παράγραφος δ, «Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας», άρα εφόσον η προσφορά μας πέρασε στο στάδιο του 

ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς και ανοίχτηκε η οικονομική μας προσφορά, 

είχε αξιολογηθεί πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
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Έπειτα από αυτή τη διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

νόμιμες διαδικασίες, καθώς σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 άρθρο 36 και άρθρο 258, 

όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μας κοινοποιήθηκε την   

27/05/2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η υπ’ αριθμ. 142/22-5-2019 απόφαση 

του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, σύμφωνα με την οποία κατά την αξιολόγησή της η τεχνική 

προσφορά μας εξετάσθηκε και δεν κρίθηκε αποδεκτή, σε αντίθεση με την ανάρτηση 

στο ΕΣΗΔΗΣ, εξετάσθηκε και βρέθηκε ορθή και προσήκουσα σύμφωνα με όλες τις 

απαιτήσεις των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης η τεχνική προσφορά της Έλενας Πετρίδου Γκιόργκι, αποσφραγίσθηκαν 

οι οικονομικές προφορές μας και αξιολογήθηκε η προσφορά της Έλενας Πετρίδου 

Γκιόργκι που σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού στο 

προηγούμενο στάδιο ήταν αποδεκτή η προφορά της, κρίθηκε αυτή συμφέρουσα, 

συνυπολογίζοντας προσφορές που υποβλήθηκαν για τον διεξαγόμενο διαγωνισμό σε 

προηγούμενα έτη και προτάθηκε προσωρινή ανάδοχος η Έλενα Πετρίδου Γκιόργκι με 

προσφερόμενη τιμή 115.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Η τεχνική προσφορά μας δεν έγινε αποδεκτή κατά την αξιολόγησή της για τους 

κάτωθι λόγους σύμφωνα με την άνω απόφαση : 

1. Οι προσφερόμενες αντλίες για χρήση με καθαρό νερό δεν εξασφαλίζουν την 

αντοχή σε άμμο που ορίζεται στο άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης.  

2. Δεν υποβάλλαμε υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των πινάκων σύμφωνα 

το με άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 

3. Δεν είχαμε προσκομίσει όλα τα τεχνικά στοιχεία για το βιομηχανικό 

ηλεκτρολογικό υλικό καθώς και όλα τα πιστοποιητικά αυτών 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 142/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης με το οποίο επικυρώθηκε το υπ’αριθμ. 14/2019 πρακτικό 

του διαγωνισμού και κηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος της προμήθειας «Προμήθεια 

Ανταλλακτικών Επισκευής Γεωτρήσεως και Αντλιοστασίων 2019» η Έλενα 

Πετρίδου Γκιόργκι με προσφερόμενη τιμή 115.200 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ διότι: 
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1. σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την αξιολόγηση και την ανάρτηση στο σύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ  της τεχνικής μου προσφοράς  ως επιτυχούς, η αποσφραγισθείσα 

οικονομική μου προσφορά, που ανάρτησε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ,  έπρεπε ν’ 

αξιολογηθεί.  

2.  η Επιτροπή όφειλε να μην ολοκληρώσει την διαδικασία του διαγωνισμού εφόσον 

μετά την απόρριψή μου απέμεινε μοναδική υποψήφια η Έλενα Πετρίδου Γκιόργκι και 

χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, καθότι η ευχέρεια είτε να 

ματαιώσει τον διαγωνισμό είτε εξίσου νομίμως να τον συνεχίσει και να τον 

ολοκληρώσει με μόνο μία έγκυρη προσφορά θα ισοδυναμούσε με ανέλεγκτη άσκηση 

διακριτικής ευχέρειας και θα οδηγούσε σε πλήρη αδυναμία ασκήσεως δικαστικού 

ελέγχου επί της εν λόγω κατά διακριτική ευχέρεια εκδιδομένης διοικητικής πράξεως, 

τη στιγμή μάλιστα που δεν έκρινε ότι η προσφορά της Έλενας Πετρίδου Γκιόργκι και 

της τιμής των προσφερομένων ειδών σε σχέση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της 

συγκεκριμένης προμήθειας, συνεκτιμώμενης και της δικής μου οικονομικής 

προσφοράς, η οποία αποσφραγίσθηκε, είναι συμφέρουσα για την ΔΕΥΑΑ   

3. αποσφράγισε την δική μου οικονομική προσφορά και ανάρτησε αυτήν στο 

σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, ενώ είχε απορρίψει ως μη αποδεκτή την τεχνική μου προσφορά   

4. αποσφράγισε και αξιολόγησε την οικονομική προσφορά την Ελένης Πετρίδου 

Γκιόργκι, παρότι η τεχνική της προσφορά ήταν ανεπαρκής διότι : 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, άρθρο 3, παράγραφος α, 

«Για την εξακρίβωση της καταλληλόλητας του κάθε οικονομικού φορέα, ο κάθε 

συμμετέχων στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώνει στο αντίστοιχο μέρος του 

ΤΕΥΔ, τα αντίστοιχα ακόλουθα πεδία:  

α) Θα δηλώνει το προτεινόμενο προσωπικό, με την αντίστοιχη ειδικότητα. Η ελάχιστη 

αποδεκτή στελέχωση σε εργατοτεχνικό προσωπικό είναι ένας υδραυλικός τεχνίτης και 
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ένας ηλεκτρολόγος καθώς και ένας χειριστής γερανού. Σε περίπτωση που καταστεί 

ανάδοχος, θα προσκομίσει όλες τις αναφερόμενες στο ΤΕΥΔ άδειες εξασκήσεως 

επαγγέλματος.» Στη προσφορά της εταιρείας «ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΚΙΟΡΓΚΙ», 

αναφέρονται ενδεικτικά οι ειδικότητες του προτεινόμενου προσωπικού, χωρίς να 

προσδιορίζεται επακριβώς τα λεπτομερή στοιχεία του προσωπικού. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, άρθρο 3, ΟΜΑΔΑ Γ, «Η 

ομάδα αυτή αφορά μόνο την προμήθεια σωλήνων, καλωδίων και εξαρτημάτων των 

υδραυλικών δικτύων των εγκαταστάσεων. Αποτελείται από τρεις υποομάδες. Η πρώτη 

υποομάδα περιλαμβάνει την προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων schedule 40, Grade B, 

σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A53/A53M. Οι σωλήνες θα είναι χαλύβδινες, βαρέως 

τύπου ευθείας αυτογενούς ραφής με σπείρωμα και μούφα ST44, μήκος σωλήνα 3,0μ και 

πάχους σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης», όπου στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης αναφέρεται, σύμφωνα και με το πρότυπο ASTM 

A53/A53M 

Γ1.4 Σωλήνα διατομής 5΄΄ πάχους 6,55mm 

Γ1.5 Σωλήνα διατομής 6΄΄ πάχους 7,11mm 

Στη προσφορά της εταιρείας «ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΚΙΟΡΓΚΙ», αναφέρεται σαφώς 

ότι οι σωλήνες 5΄΄ έχουν πάχος 6,02mm και όχι 6,55mm που είναι βάση των 

προδιαγραφών και της διακήρυξης. Επίσης δεν αναφέρονται πουθενά οι σωλήνες 6΄΄. 

Επίσης βάση των τεχνικών στοιχείων που έχουν κατατεθεί, το εργοστάσιο 

κατασκευής των σωλήνων είναι ο οίκος “ERBOSAN”, αλλά δεν έχουν κατατεθεί τα 

πιστοποιητικά ISO του εργοστασίου κατασκευής. 

Επιπλέον στις προσφερόμενες αντλίες και κινητήρες, δεν υπάρχει κάποια δήλωση της 

εταιρείας «ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΚΙΟΡΓΚΙ» για την αντιστοιχία των 

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τα ζητούμενα είδη, ώστε να ελεγχθούν οι 
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καμπύλες και αποδόσεις λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων κατά πόσο 

συμφωνούν με τις ζητούμενες, απλώς περιέχονται γενικοί κατάλογοι της εταιρείας 

Caprari. 

5. δεν αξιολόγησε την οικονομική προσφορά μας παρότι η τεχνική μου προσφορά 

ήταν επαρκής διότι : 

1.Σύμφωνα με το νόμο 4412, άρθρο 282, παράγραφος 2 «Οι τεχνικές προδιαγραφές 

εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης 

συμβάσης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο 

άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό». 

Στην προκειμένη περίπτωση ο όρος 3 της διακήρυξης περί εξασφάλισης λειτουργίας 

της αντλίας ακόμα και με περιεκτικότητα άμμου 150-300 g/m3, για 4΄΄ και 100g/m3 

για 6΄΄,8΄΄, δεν εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης αλλά δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στον 

ανταγωνισμό, δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια μελέτη από την 

αναθέτουσα αρχή, από την οποία προέκυψε ότι το νερό των γεωτρήσεων της 

αρμοδιότητάς της περιέχει άμμο σε κάποια συγκεκριμένη περιεκτικότητα, η οποία 

οδηγεί στην φθορά των υποβρύχιων αντλιών, λαμβανομένου υπόψη ότι η αντοχή στη 

περιεκτικότητα άμμου κάθε αντλίας εκτός από την αδικαιολόγητα απλή αναφορά 

στους καταλόγους της κάθε εταιρείας, δεν μπορεί ν’ αποδειχθεί τεκμηριωμένα ώστε 

να μπορεί να τεθεί ως όρος στην διακήρυξη. 

2. Περαιτέρω, είναι αβάσιμο ότι δεν έχει κατατεθεί από μας υπεύθυνη δήλωση του 

κατασκευαστή των ηλεκτρολογικών πινάκων, ενώ έχουμε καταθέσει υπεύθυνη 

δήλωση της εταιρείας «ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ», ως κατασκευάστριας εταιρείας των 

ηλεκτρολογικών πινάκων, που αποδέχεται να προμηθεύσει ηλεκτρολογικούς πίνακες, 

σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας στην εταιρεία μας. 
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3. Τέλος είναι ανέφικτη η προσκόμιση όλων των τεχνικών στοιχείων για το 

βιομηχανικό ηλεκτρολογικό υλικό και όλα τα πιστοποιητικά αυτών που θα 

απαιτηθούν εκ των προτέρων, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές υλικών στην διακήρυξη, ενώ τα υπό παράδοση υλικά πάντα 

συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά τους. 

Για τους λόγους αυτούς –Ζητώ 

Να γίνει δεκτή η προσφυγή μου.  

Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 142/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης με το οποίο επικυρώθηκε το υπ’αριθμ. 14/2019 πρακτικό 

του διαγωνισμού και κηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος της προμήθειας «Προμήθεια 

Ανταλλακτικών Επισκευής Γεωτρήσεως και Αντλιοστασίων 2019» η Έλενα 

Πετρίδου Γκιόργκι με προσφερόμενη τιμή 115.200 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ. Να 

απορριφθεί η προσφορά της Έλενας Πετρίδου Γκιόργκι. 

Λάππα 5-6-2019 

Για την προσφεύγουσα 
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