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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 

Από το 31ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 22ης 

Σεπτεμβρίου 2020. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 251/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε 

συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών 

θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας” 

  

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. 20276/18.09.2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου της (λόγω απουσίας του Προέδρου κατά 

την ημέρα της πρόσκλησης), που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 

σύμφωνα με τα άρθρα  72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 

εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη ήτοι:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Πρόεδρος) 1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ  

5. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ  

6. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1θ. του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

3 του Ν. 4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή: «1. Η Οικονομική Επιτροπή ….. θ) αποφασίζει ην κατάρτιση 

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους…….». 

Με την  υπ’ αριθ. 98/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 27/2020 μελέτης του Τμήματος Η/Μ Έργων & Σηματοδότησης της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση 

υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”. 

Την 08.05.2020 εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ. 8194/08.05.2020 διακήρυξη του 

διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC006676166 2020-05-08). 
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Την 24.06.2020 η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού με το υπ’ αριθμ. 

12012/24.06.2020 1ο πρακτικό της, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο 

Κολυμβητήριο Ορεστιάδας». 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

έχουν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος: 

Α/Α    Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος  

1 RENEL ΙΚΕ 173638 

2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΕ 173579 

3 Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - VPOWER 175329 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Από τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι: 

A. Το ΤΕΥΔ της εταιρίας Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – VPOWER δεν είχε συμπληρωθεί ορθά και 

συγκεκριμένα στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής – Β:Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια που αφορά το θετικό μέσο ετήσιο EBITDA (άθροισμα κερδών – ζημιών, προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων) για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις  της εταιρίας. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την κατευθυντήρια οδηγία 23 (Απόφαση 3/24.01.2018 της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), όπου αναφέρεται ότι։ “…..τις περιπτώσεις μη 

συμπλήρωσης ή/και μη ορθής συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ, εκ 

μέρους των οικονομικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να τους καλούν 

προκειμένου να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να τα συμπληρώσουν, όπως οποιοδήποτε άλλο 

υποβληθέν, με την προσφορά τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

102 του ν. 4412/2016.” Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας και 

συμπλήρωσής του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, τον οποίον έχει επιλέξει ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την 

ανωτέρω παράγραφο 2.3.1., διαπιστώνει ότι η μη συμπλήρωση ή η μη ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ 

δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού ή απόρριψη της προσφοράς των οικονομικών φορέων, ζήτησε με το 

υπ’ αριθμ.  11327/18.06.2020 έγγραφό της, να διευκρινιστεί ή να συμπληρωθεί ορθά το Μέρος IV: 

Κριτήρια επιλογής – Β:Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια από τον οικονομικό φορέα. 

Η εταιρία Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – VPOWER έστειλε ηλεκτρονικά στις 22.06.2020 εκ νέου 

συμπληρωμένο ορθά  το ΤΕΥΔ. 

B. Στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε. 

διαπιστώθηκαν οι κάτωθι αποκλείσεις: 

Α/Α Ζητηθέντα Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μελέτης Υποβληθέντα Τεχνικά χαρακτηριστικά 

1 
Οροφή από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης 

50 χιλ ± 10% 
πάνελ πολυουρεθάνης οροφής  40 χιλ 

2 
Πρότυπο IEC 62271-1  για τις γενικές 

εφαρμογές 
Δεν αναφέρεται 

3 
Πρότυπο IEC 60071-2  για το συντονισμό 

των μονώσεων 
Δεν αναφέρεται 

4 
Μετασχηματιστής ισχύος 500kVA, 20/0.4 kV, 

ΞΗΡΟΥ Eco design 

Μετασχηματιστής ισχύος 500kVA, 20/0.4 

kV ΛΑΔΙΟΥ Eco-design  

Στις 23.06.2020 η ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΕ έστειλε έγγραφο με το οποίο 

ενημερώνει ότι εκ παραδρομής κατέθεσε στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και στο έγγραφο «1. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΜΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ» το τεχνικό φυλλάδιο Μ/Σ 

500KVA ΕΛΑΙΟΥ αντί για το ορθό τεχνικό φυλλάδιο Μ/Σ 500kVA ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ζητώντας να 

γίνει αποδεκτή η αλλαγή της τεχνικής της προσφοράς.  

Η επιτροπή δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα της εταιρίας καθώς θεωρεί ότι υπάρχει ουσιώδεις μεταβολή 

της τεχνικής προσφοράς και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν λόγο αποκλεισμού βάση του άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης. 
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Με βάση τα ανωτέρω προέκυψαν τα εξής: 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1 RENEL ΙΚΕ 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής - 

τεχνικής προσφοράς πληροί τις προϋποθέσεις 

της Διακήρυξης. 

2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΕ 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής - 

τεχνικής προσφοράς δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

3 Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - VPOWER 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής - 

τεχνικής προσφοράς πληροί τις προϋποθέσεις 

της Διακήρυξης. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή διαγωνισμού με το 1ο Πρακτικό της πρότεινε προς τη 

Οικονομική Επιτροπή την συνέχιση του διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, για 

τους συμμετέχοντες που προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και 

συγκεκριμένα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος 

1 RENEL ΙΚΕ 173638 

2 Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - VPOWER 175329 
 

Την 24.06.2020 η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού μετά το 1ο πρακτικό της 

όπου αποφασίστηκε η συνέχιση του διαγωνισμού και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των 

συμμετεχόντων, με το υπ’ αριθμ. 12014/24.06.2020 έγγραφό της γνωστοποίησε στους συμμετέχοντες ότι 

θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τους, την Πέμπτη 

25.06.2020 και ώρα 10:00. 

Την 25.06.2020 η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού με το υπ’ αριθμ. 

12127/25.06.2020 2ο πρακτικό της, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών των συμμετεχόντων που είχαν προκριθεί στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, όπως λήφθηκαν από την πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

με κριτήριο κατάταξης τη χαμηλότερη τιμή. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία Χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενη 

αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ  

24% 

Συνολική 

δαπάνη 

1 RENEL ΙΚΕ 80.000,00 79.000,00 18.960,00 97.960,00 

2 
Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

- VPOWER 
80.000,00 78.350,00 18.804,00 97.154,00 

 

Οι ανωτέρω οικονομικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, καθώς ήταν σύμφωνες με τους όρους 

της διακήρυξης. Έτσι, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού λαμβάνοντας 

υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 8194/08.05.2020 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις του 

4. την κατευθυντήρια οδηγία 23 (Απόφαση 3/24.01.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ) 

5. την 434/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ 

πρότεινε προς τη Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου την εταιρία «Γ. 

ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την 

λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας», επειδή η προσφορά του 

κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε 

τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Έπειτα από όλα τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφασή 

της αποφάσισε τα εξής:  

1. Ενέκρινε το 1ο πρακτικό με αριθ. 12012/24.06.2020 και το  2ο πρακτικό με αριθ. 12127/25.06.2020 

της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 
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“Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο 

Κολυμβητήριο Ορεστιάδας” 

2. Απέρριψε την προσφορά που υπέβαλε η εταιρεία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε.». 

3. Ανέδειξε ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρία «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», διότι η προσφορά της 

κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Την 29.06.2020 ο Δήμος κοινοποίησε την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης η εταιρία «RENEL Ι.Κ.Ε.» υπέβαλε προδικαστική προσφυγή στην 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης και 

κοινοποιήθηκε στον Δήμο, ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 10.07.2020 που πρωτοκολλήθηκε στο 

Δήμο  (αριθ. Πρωτ. 13769/10.07.2020)  

Η εν λόγω προσφυγή  κατατέθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 361 του Ν. 

4412/2016 και κατατέθηκε e-παράβολο ποσού 600,00€.  

 

Με την προδικαστική προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδίωκε την αναστολή εκτέλεσης της 

140/29.06.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος αυτής που αφορά την αποδοχή της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 

Ο Δήμος με το αριθμ. πρωτ: 13975/15.07.2020 έγγραφό του διαβίβασε στην Α.Ε.Π.Π.  έκθεση 

απόψεων σχετικά με την προδικαστική προσφυγή. 

Για την εν λόγω προδικαστική προσφυγή αποφάνθηκε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την υπ’ αριθμόν 1028/2020 απόφασή της ( 7ο Κλιμάκιο), η οποία κοινοποιήθηκε 

στον Δήμο Ορεστιάδας στις 03.09.2020, σύμφωνα με την οποία: 

1. Δέχεται την προδικαστική προσφυγή, 

2. Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,   

3. Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου.  

 

Την 04.09.2020 η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με έγγραφο της ζητά να 

ενημερωθεί εγγράφως έως την 05.10.2020 εάν Ο Δήμος έχει συμμορφωθεί με την απόφασή της, αλλά και 

με ποια πράξη έχει γίνει αυτό στέλνοντάς της παράλληλα την αντίστοιχη πράξη συμμόρφωσης. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 367 του Ν.4412/2016 «Διαδικασία λήψης απόφασης- συνέπειες 

αποφάσεων ΑΕΠΠ» η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλομένων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει 

την προσφυγή με απόφασή της η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την 

ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ 

επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην 

αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ. 
Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο 

τίτλο 3 του Ν.4412/2016 «Δικαστική Προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης».  

 

Κατά συνέπεια των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

 την προσφυγή του Οικονομικού Φορέα «RENEL Ι.Κ.Ε.» ενώπιον της ΑΕΠΠ, 

 την έκθεση απόψεων του Δήμου προς την ΑΕΕΠ, 

 Την υπ’ αριθμόν 1028/2020 απόφαση του 7ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ, 

 Το από 04.09.2020 έγγραφο του 7ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. με θέμα: «Συμμόρφωση με την υπ’ 

αριθμ. 1028/2020 απόφαση» 

καλείται ο Δήμος και κατά συνέπεια η Οικονομική Επιτροπή σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 

1028/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και συγκεκριμένα: 
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1.  Να ακυρώσει την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των 

αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”, κατά το μέρος που αναδεικνύει προσωρινό 

ανάδοχο την εταιρία «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και 

2. Να αναδείξει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρία «RENEL Ι.Κ.Ε.», στον ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών 

θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”, στο ποσό των 97.960,00€, διότι η προσφορά της 

κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.» 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις του και του Ν.4555/2018, τους όρους της υπ’ αριθμ. 8194/08.05.2020 

Διακήρυξης, την υπ’ αριθμ. 224/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006552239 

2020-04-09, ΑΔΑ: 62ΨΧΩΞΒ-Ρ9Ι), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 6864/2020, τα υπ’ αριθμ. 

12012/24.06.2020 και 12127/25.06.2020 1ο & 2ο Πρακτικό της Επιτροπής, τις υπ’ αριθμ. 98/2020 και 

140/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, την προσφυγή του Οικονομικού Φορέα «RENEL 

Ι.Κ.Ε.» ενώπιον της ΑΕΠΠ, την υπ’ αριθμόν 1028/2020 απόφαση του 7ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ, το από 

04.09.2020 έγγραφο του 7ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. με θέμα: «Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 

1028/2020 απόφαση», τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφασης του 7ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών, που αφορά την εξέταση της από 09.07.2020 προδικαστικής προσφυγής 

του Οικονομικού Φορέα «RENEL Ι.Κ.Ε.» που επιδιώκει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 140/2020 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά μέρος αυτής και την συμμόρφωση με την απόφαση της 

ΑΕΠΠ. 
 

2. Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την 

λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας” κατά το μέρος με το οποίο που 

αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρία «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 
 

3. Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», σύμφωνα με το 

σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.). 
 

4. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρίας «RENEL Ι.Κ.Ε.», στον ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών 

θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”, στο ποσό των 97.960,00€, διότι η προσφορά της 

κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 251/2020. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

           Ακριβές απόσπασμα 

                Ο  Πρόεδρος 

 

 

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ   

ΑΔΑ: ΩΨΝΟΩΞΒ-0ΕΗ
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