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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 51011/25.11.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            46η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής  Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 24.11.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24η Νοεμβρίου 

2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 49987/18.11.2016 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 18.11.2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.                       «        « 

3.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.      «        « 

4.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                 «        « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                «        « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «        «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –500– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 

Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 49518/15.11.2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

 «Σας στέλνουμε το από 9/11/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών που κατατέθηκαν την 9/11/2016 και αφορούν την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, και παρακαλούμε να 

αποφασίσετε σχετικά  , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον την 9η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. 

στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 50 η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, 
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αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/16 και τη με αριθμό 430/2016 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρόντα μέλη της οποίας είναι : 

α.  ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, τακτικό μέλος  
β.  ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τακτικό μέλος  
γ. ΝΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τακτικό μέλος 
έχοντας υπόψη 
α) Την υπ΄ αριθμ. 46730/27-02-2016 διακήρυξη για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 
τις ανάγκες του Δήμου», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο, ενώ 
αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  
β) την υπ΄ αριθμ. 454/46426/26-10-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 
πίστωσης, τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης του τρόπου εκτέλεσης της 
παραπάνω υπηρεσίας  
γ) την με κωδικό Π151/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ίλιου, 
δ) το έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού προς το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & 
Σηματοδότησης, με ημερ/νία 10/11/16 με το οποίο η Επιτροπή διαβίβασε τους φακέλους τον 
τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων για  λεπτομερή έλεγχο λόγω εξειδίκευσης του 
αντικειμένου της προμήθειας και  
ε) το απαντητικό έγγραφο του τμήματος  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης, με 
ημερ/νία 14/11/16 στο οποίο αναφέρονται οι απόψεις τους για τα τεχνικά στοιχεία των  
υποβαλλόμενων προσφορών των οικονομικών φορέων  
 

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη 
διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, επί αποδείξει, ως 
κάτωθι: 

 
Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, Φορμίωνος 63-65 Καισαριανή, Αθήνα  με εκπρόσωπο τον κ. 
Κων/νο Δενδρινό, με Α.Δ.Τ. ΑΒ332443, τηλ. 210-7511873 
 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται  με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής. 
 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε, 1ο Χλμ Λ. Μαρκόπουλου Παιανία,  με εκπρόσωπο τον κ. Θεόδωρο-Νικόλαο Τσώλη, 
με Α.Δ.Τ. Χ 058807, τηλ. 216-3003000 
 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής. 
 

Τρίτος  παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 
αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΤΣΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε, Μπελογιάννη 66 Πειραιάς,  με εκπρόσωπο τον κ. Νικόλαο Τζιβελέκα  με Α.Δ.Τ. Χ 
159815, τηλ. 210-4128384 
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Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής. 

 
Τέταρτος  παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 

αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  Αγ. Παρασκευής 32, Μέγαρα με εκπρόσωπο τον κ. Οχανές Αϊδινιάν  με 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 085857, τηλ. 22960-25757 

 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται με τον αριθμό (4) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής. 
 

Πέμπτος  παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 
αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε,  Ψαρρών 32, Πειραιάς με εκπρόσωπο τον κ. Παναγιώτη 
Παπαδόπουλο  με Α.Δ.Τ. ΑΕ 573704, τηλ. 210-4635845 
 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται με τον αριθμό (5) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής. 
 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο 
σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και 
απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισμού, ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των 
παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
ο οποίος έχει ως εξής : 
 
Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Παρατηρήσεις 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές 
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Α 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Β 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Γ 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων (άρθρο Δ.1 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται 

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων (άρθρο Δ.2 της διακήρυξης) Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Α.Ε ή Ε.Π.Ε 
(άρθρο Ε.1 της διακήρυξης) 

Δεν απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ο.Ε ή Ε.Ε 
(άρθρο Ε.2 της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για φυσικά πρόσωπα (άρθρο Ε.4 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται 

 
 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα  
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Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Παρατηρήσεις 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές 
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Α 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Β 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Γ 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων (άρθρο Δ.1 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται 

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων (άρθρο Δ.2 της διακήρυξης) Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Α.Ε ή Ε.Π.Ε 
(άρθρο Ε.1 της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ο.Ε ή Ε.Ε 
(άρθρο Ε.2 της διακήρυξης) 

Δεν απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για φυσικά πρόσωπα (άρθρο Ε.4 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται 

 
 
Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα  
ΤΣΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε 
 

  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Παρατηρήσεις 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές 
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Α 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε  
(χωρίς βεβαίωση 

γνησίου 
υπογραφής) 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Β 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 
(χωρίς βεβαίωση 

γνησίου 
υπογραφής) 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Γ 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 
(χωρίς βεβαίωση 

γνησίου 
υπογραφής) 

Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων (άρθρο Δ.1 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται 

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων (άρθρο Δ.2 της διακήρυξης) Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Α.Ε ή Ε.Π.Ε 
(άρθρο Ε.1 της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ο.Ε ή Ε.Ε 
(άρθρο Ε.2 της διακήρυξης) 

Δεν απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για φυσικά πρόσωπα (άρθρο Ε.4 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται 

 
 
 
 
Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (4) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα 
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Παρατηρήσεις 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές 
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Α 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε  
 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Β 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 
 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Γ 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 
 

Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων (άρθρο Δ.1 της διακήρυξης) Κατατέθηκε 

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων (άρθρο Δ.2 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Α.Ε ή Ε.Π.Ε 
(άρθρο Ε.1 της διακήρυξης) 

Δεν απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ο.Ε ή Ε.Ε 
(άρθρο Ε.2 της διακήρυξης) 

Δεν απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για φυσικά πρόσωπα (άρθρο Ε.4 της διακήρυξης) Κατατέθηκε 

 
 
Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (5) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα 
ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Παρατηρήσεις 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές 
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Α 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε  
 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Β 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 
 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,(Α’75) (άρθρο 4.Γ 
της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 
 

Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων (άρθρο Δ.1 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται 

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων (άρθρο Δ.2 της διακήρυξης) Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Α.Ε ή Ε.Π.Ε 
(άρθρο Ε.1 της διακήρυξης) 

Δεν απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ο.Ε ή Ε.Ε 
(άρθρο Ε.2 της διακήρυξης) 

Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα για φυσικά πρόσωπα (άρθρο Ε.4 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται 

 
 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οι υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις δεν 
φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Διευκρίνηση του άρθρου Ε. της διακήρυξης: «Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης……και απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
ΚΕΠ». 
 Με βάση τα όσα αναφέρονται παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει να μην προχωρήσει στην 
αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε., λόγω του ότι δεν 
έχει υποβάλλει πλήρη και ορθό φάκελο δικαιολογητικών. 
 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των 

οικονομικών φορέων:  
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ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε,  

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και 

ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

και διαπίστωσε τα όσα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω : 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού 
φορέα ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κατά την εξέταση των τεχνικών στοιχείων της 
προσφοράς διαπιστώθηκαν τα εξής: 

- Για το υλικό με Α/Α 3 του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), δεν 
ευρέθηκε η τεχνική προδιαγραφή του αν και δηλώνει ότι το προσφέρει. Πιθανολογούμε ότι ίσως 
προσφέρει τον λαμπτήρα CMH70/TT/UVC/730/E27 STREETWISE που βρίσκεται στις 
προδιαγραφές που έχει καταθέσει και αναφέρονται και στο είδος με Α/Α 1, όμως ο εν λόγω 
λαμπτήρας είναι εκτός ζητούμενων προδιαγραφών καθότι είναι λαμπτήρας σωληνωτός και έχει 
μήκος 154 ± 2  mm, ενώ ο ζητούμενος τύπος είναι μήκους 138~141 mm.  

- Για το υλικό με Α/Α  15 του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β),  
ο οικονομικός φορέας έχει προσφέρει λαμπτήρα Υδραργύρου αχλάδι 125W, ο οποίος είναι εκτός 
προδιαγραφών καθότι ο ζητούμενος τύπος είναι λαμπτήρας σε αντικατάσταση λαμπτήρα 
Υδραργύρου 125W, δηλ. λαμπτήρας για να αντικαταστήσει τον κλασσικό λαμπτήρα 
υδραργύρου ο οποίος βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται. 

- Για το υλικό με Α/Α 32 του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), ο 
οικονομικός φορέας έχει προσφέρει λαμπτήρα EconGenie 8W/827/B22, ο οποίος είναι εκτός 
προδιαγραφών καθότι έχει μήκος 105,5 mm ενώ το ζητούμενο είναι  έως 90 mm (κοντός 
λαμπτήρας). 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού 
φορέα Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 
 Κατά την εξέταση των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς διαπιστώθηκαν πολλές αποκλίσεις 
σε διάφορα προσφερόμενα είδη αλλά οι βασικότερες είναι οι κάτωθι: 

- Για το υλικό με Α/Α 4 του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), ο 
οικονομικός φορέας έχει προσφέρει λαμπτήρα HCI – PAR30 35W/830 WDL PB FL, ο οποίος είναι 
εκτός προδιαγραφών καθότι ο ζητούμενος τύπος είναι PAR20 35W. Η διαφορά των δύο τύπων 
είναι ότι ο προσφερόμενος τύπος PAR30 είναι μεγαλύτερης διαμέτρου (95,5mm) ενώ ο 
ζητούμενος PAR20 έχει διάμετρο 64~65 mm. 

- Για το υλικό με Α/Α 17 του Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β), ο οικονομικός φορέας έχει προσφέρει λαμπτήρα VIALOX NAV – E Standard, ο οποίος είναι 
εκτός προδιαγραφών καθότι έχει ονομαστική απόδοση λαμπτήρα (lm/w) 120, ενώ εζητείτο 
ονομαστική απόδοση λαμπτήρα (lm/w) 138. 

- Για το υλικό με Α/Α 22 του Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β), ο οικονομικός φορέας έχει προσφέρει λαμπτήρα 3 Watt 3 LED Λαμπτήρα Spot GU10 D/L, ο 
οποίος είναι εκτός προδιαγραφών καθότι έχει θερμοκρασία χρώματος 6400 Κ ενώ η ζητούμενη 
είναι 6500 Κ, έχει γωνίας δέσμης 45° ενώ η ζητούμενη είναι 120° και τέλος έχει ύψος 70 mm 
ενώ το ζητούμενο είναι 55 mm. 

- Για το υλικό με Α/Α 25 του Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β), ο οικονομικός φορέας έχει προσφέρει λαμπτήρα ToLEDo ST V2 500 mm 5 W 420 lm S14D,  
ο οποίος είναι εκτός προδιαγραφών καθότι είναι ισχύος 5 W, ενώ η ζητούμενη είναι 6W, έχει 
θερμοκρασία χρώματος 2700 Κ, ενώ η ζητούμενη είναι 3000 Κ, έχει διάρκεια ζωής 15000 h, ενώ 
η ζητούμενη είναι 25000 h και τέλος έχει μήκος 500 mm, ενώ το ζητούμενο είναι 300 mm. 

- Για το υλικό με Α/Α 30 του Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β), ο οικονομικός φορέας έχει προσφέρει λαμπτήρα LED G45 E27 0.9 W, ο οποίος είναι εκτός 
προδιαγραφών καθότι είναι ισχύος 0.9 W, ενώ ο ζητούμενος τύπος είναι ισχύος 2-3 W.  
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Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (4) φάκελος της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Κατά την εξέταση των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε 

ότι δεν έχει κατατεθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι «όλα τα 

υλικά διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΝ60598 συμπληρωματικά με ότι αναφέρεται στις παρακάτω προδιαγραφές. Όλα τα 

ανωτέρω θα δηλώνονται σαφώς στην Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών με 

ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση», σύμφωνα με ότι αναφέρονται στο παράρτημα «Β’» 

Ειδικοί όροι διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.  

 

 Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (5) φάκελος της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού 

φορέα ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κατά την εξέταση των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς 

δεν διαπιστώθηκε απόκλιση μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών και των 

τεχνικών προδιαγραφών των ζητούμενων ειδών. 

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω η επιτροπή προτείνει: 

 
α) τον αποκλεισμό των παρακάτω του οικονομικών φορέων από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας του 

διαγωνισμού, δηλ την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών: 

 

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε 

ΤΣΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

β) την συνέχιση της διαδικασίας, με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού 

φορέα ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» ως εξής:  

α) Για τους  παρακάτω οικονομικούς φορείς, το αποκλεισμό τους  από το επόμενο στάδιο της 

διαδικασίας του διαγωνισμού, δηλ την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για τους λόγους που 

αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω: 

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε 
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ΤΣΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

β) Τη συνέχιση της διαδικασίας στο επόμενο στάδιο , που είναι η  αποσφράγιση της οικονομικής 

προσφοράς, του οικονομικού φορέα ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.  

Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.  

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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