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Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου        

Περιοχή Ναυπλίου 

Μπουμπουλίνας 26, 21100, Ναύπλιο 

 

Αρ./ΗΜ.:ΠΝ/3375/25-06-2018 

 
Πληροφορίες: 

Δ. Μπουλούκου 

Τ 2752021410 εσ.233 

F 2752028874 

d.bouloukou@deddie.gr 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ MATΑΙΩΣΗΣ ΕΓΧΑΡΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ   

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. Ναυπλίου/Ζ060/5004540/2018       

 

 

Περίληψη:   Έγχαρτος συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για Αποκοπές και   

                    Επανασυνδέσεις  παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοικητικής Περιοχής   

                    Ναυπλίου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελ/σου – Ηπείρου.  

 

 

Σχετικά:  

α)   Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ.Ναυπλίου/Ζ060/5004540/2018       

β)   Το με αριθμ./Π.Ν/1994/24.04.2018 έγγραφο Έγκρισης έναρξης Διαγωνισμού και 

τευχών Διακήρυξης   

γ)   Διακήρυξη ΔΠΠ-Η/Π.Ναυπλίου/Ζ060/5004540/2018.        

δ)   Προσφορά «ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με αρ. πρωτ./Π.Ν/2375/10-05-2018. 

ε)   Προσφορά «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε  

(Αρ.Πρωτ./Π.Ν/2376/10-05-2018»  

           στ)   Προσφορά «ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»   

                  (Αρ.Πρωτ./Π.Ν/2377/10-05-2018  

 ζ)  Το με αριθμ./Π.Ν/2545/16-05-2018 Πρακτικό αποσφράγισης-αξιολόγησης 

Προσφορών της Επιτροπής Κρίσεως του διαγωνισμού. 

η)   Η με αριθμ./Π.Ν/2548/16-05-2018 Επιστολή προς ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ, ενημέρωσης των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.   

 ι)   ΣΟΔΙΔ IV παρ.119.3 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Η εκτέλεση των αποκοπών-επανασυνδέσεων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος στην Περιοχή 

Ναυπλίου είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται ανελλιπώς. 

 

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των πελατών και η μείωση του προσωπικού, έχει ως 

αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης των σχετικών εργασιών από το τεχνικό προσωπικό που 

διαθέτει η μονάδα μας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των εργασιών διακοπών-

επανασυνδέσεων της Έδρας Περιοχής Ναυπλίου, των πρακτορείων Άργους, Κρανιδίου, Πόρου 

καθώς και των Υποπρακτορείων Ύδρας & Σπετσών.  
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Για το λόγο αυτό, συντάχτηκε από την Περιοχή Ναυπλίου, αίτηση παροχής υπηρεσιών με αρ. 

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ.Ναυπλίου/Ζ060/5004540/2018, Ανοικτή Διαδικασία με προηγούμενη προκήρυξη 

(α΄σχετικό).  

 

Τη σχετική αίτηση παροχής και τα Τεύχη της Διακήρυξης ενέκρινε σύμφωνα με την Απόφαση 

273/13.11.2014 ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου. 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παρούσα παροχή υπηρεσίας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ 

χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ και δύο λεπτά   (58.705,02 €)  πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 

και δεν υπόκειται σε επαύξηση, βάσει προαίρεσης. 

 

Η δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό δαπανών Εκμετάλλευσης της ΔΠΠ-Η    

ετών 2018, 2019 στο Λογαριασμό: 6190040000 και  Κέντρο Κόστους: 61221.  

 

3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΠ-Η/Περ.Ναυπλίου κήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία ,με 

προηγούμενη προκήρυξη  (γ΄ σχετικό). 

Η σχετική αίτηση της παρούσας διακήρυξης, δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στις 24.04.2018 

(ΑΔΑΜ 18REQ002984618), σύμφωνα με την υπ.αριθ.57654/22-05-2017 Απόφαση «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 

Β/1781/2305-2017). Στη συνέχεια, την ίδια ημ/νία (24.04.2018) αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η 

Διακήρυξη με αρ. 18PROC002984936 και στις 26.04.2018 στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

www.deddie.gr. 

 

Μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (10.05.2018 και ώρα 10.00 πμ) 

υποβλήθηκαν τρείς (3) Προσφορές για τον υπόψη διαγωνισμό. 

 

-  ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  (Αρ.Πρωτ./Π.Ν/2375/10-05-2018 ώρα 9: 26 ) 

-  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε  (Αρ.Πρωτ./Π.Ν/2376/10-05-   

   2018 ώρα 9: 33 ) 

-  ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Αρ.Πρωτ./Π.Ν/2377/10-05-2018 ώρα 9:50) 

1. Η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης σε ενιαίο στάδιο, 

σε εφαρμογή των όσων αναφέρονται στις παρ.15.1 & 15.3  της Διακήρυξης. 

2.  Κατά το άνοιγμα των «Κύριων Φακέλων Προσφοράς» αποδέχεται  τους «Κύριους 

Φακέλους Προσφοράς» και των τριών (3) οικονομικών φορέων, εφόσον εμπεριέχουν τους 

υποφακέλους:   

Α΄ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Β΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Γ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  και συνεχίζει τη διαδικασία του εν λόγω διαγωνισμού όπως ορίζεται στο γ΄σχετικό. 

  

3. Aκολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε τους υποφακέλους Α΄, Β΄, Γ΄ όλων των 

συμμετεχόντων και μονοφράφησαν όλα τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονταν σε αυτούς 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις παρ. 15.3 & 15.4 της Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι 

στη διαδικασία δεν παρέστη κανένας εκ των συμμετεχόντων. 

http://www.deddie.gr/
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4. Κατά τη διαδικασία μονογράφησης από την Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι στο φάκελο  Γ΄ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που κατέθεσαν και οι τρείς συμμετέχοντες , προσέφεραν 

αρνητική έκπτωση όπως αναλύεται παρακάτω:   

     

     - ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ :  μείον τριάντα πέντε τοις εκατό (-35%) 

     - ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε  :  μείον τριάντα πέντε   

       τοις εκατό (-35%) 

     - ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ : μείον πενήντα τοις εκατό (-50%) 

 

δηλαδή  υπέρβαση του προϋπολογισμού,  γεγονός που οδηγεί την Επιτροπή  στη μη 

αποδοχή των οικονομικών προσφορών των τριών (3) συμμετεχόντων και κατά συνέπεια 

έκρινε αυτές ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ, σε εφαρμογή των όσων αναφέρονται στις παρ.1.3 & 13.16 

της Διακήρυξης. 

  

 

5. Με το η΄σχετικό στις 16-05-2018 ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες, τους 

γνωστοποιήθηκε και το Πρακτικό της Επιτροπής και τους εδόθη προθεσμία πέντε (5) 

ημερών για υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με τις παρ.19.1 & 19.2 της διακήρυξης, η οποία 

έληξε στις 21-05-2018, χωρίς υποβολή ενστάσεων από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς .    

 

 

ΚΡΙΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Tη  Διακήρυξη ΔΠΠ-Η/Περ. Ναυπλίου /Ζ060/5004540/2018 

2. Τις υποβληθείσες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (φάκελος Γ΄) 

3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 

4. Τη μη υποβολή ενστάσεων  

5. Το ι΄σχετικό 

 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 

 

-Τη μη αποδοχή των οικονομικών προσφορών (φάκελος Γ΄) και των τριών (3) 

συμμετεχόντων:  

 

     - ΓΚΑΝΑ  ΚΩΝ/ΝΟΥ   

     - ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε   

     - ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ   

 

διότι η προσφερόμενη τιμή οδήγησε σε υπέρβαση του  προϋπολογισμού, αντίστοιχα κατά 

20.546,76 € του πρώτου & δεύτερου  και  κατά 29.352,51 € του τρίτου κατά σειρά  

(παρ.13.16  της διακήρυξης). 

 

-Τη ματαίωση του έγχαρτου συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με προηγούμενη προκήρυξη,  

για την ανάδειξη αναδόχου  στην εργολαβία:  «Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας καταναλωτών της Περιοχής Nαυπλίου (Έδρα Περιοχής, Πρακτορείων 

Άργους, Κρανιδίου, Πόρου &  Υποπρακτορείων Σπετσών  και Ύδρας» εφόσον οι οικονομικές 
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προσφορές που κατατέθηκαν κρίθηκαν μη συμφέρουσες για την Εταιρεία (παρ.20.1.2 της 

Διακήρυξης) . 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

 

 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ             ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Σύμφωνα με την Απόφαση 273/13.11.2014 του Προέδρου &  

Διευθύνοντος Συμβούλου  

 

 

 

 

                                                      Γεώρ. Ι. Ρέγκλης 

Διευθυντής Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου 

 

 

Κοινοποίηση: 

-ΚΕΕ 

-ΔΠΠ-Η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


