
 1 

 

  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26107/14.06.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            25η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 14.06.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 14η  Ιουνίου 2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 25403/09.06.2017 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 09.06.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος της Ο.Ε  

4. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               «     « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                          «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.               «     « 

7. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.     Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        Μέλος της Ο.Ε 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         «     « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       «    « 

           ΑΠΟΦΑΣΗ –260– 

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

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του 

Δήμου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 25185/08.06.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 11/05/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του  ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, το από 

08/06/17 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,  που 

αφορούν την υπηρεσία «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.» 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Σήμερα στις 11-05-2017 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου (62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 

υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 39932 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 12721/24-03-2017 

διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», 

προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Στη συνεδρίαση της 

επιτροπής  που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 12721/24-03-2017 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου με 

τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογισμού 150.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 

διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:  

 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει 

ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39932. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 05/05/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 39932 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη 
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σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 

κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος, τα διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 

παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι 

υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές 

Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού άρθρο 13, 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 κωδικούς α/α συστήματος:  

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και  ώρα 
προσφοράς 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
18/04/2017 
16:24:12 

2 
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

19/04/2017 
11:26:35 

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
28/04/2017 
09:58:03 

4 ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
05/05/2017 
12:06:50 

5 
ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
19/04/2017 
10:03:24 

6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
19/04/2017 
12:41:30 

7 ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
19/04/2017 
10:50:36 

8 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΣΗΦ 
27/04/2017 
11:47:00 

9 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24/04/2017 
12:24:09 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 
 

για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» 
   

 Στο Ίλιον την 11η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη στο Δημαρχείο Ιλίου, το 

οποίο βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου (62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), αποτελούμενη από τους: 

  
Τακτικά μέλη 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Καλλιόπη ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

2. Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ 

3. Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α/Α 
προσφοράς 
συστήματος 

 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 61924 

2 
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

61797 

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 62519 

4 ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62051 

5 
ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
61089 

6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 61432 

7 ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 60635 

8 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΣΗΦ 61749 

9 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62593 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
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2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 
και έχοντας υπόψη της: 
 
α) τη σχετική με κωδικό Π32/2017 μελέτη (17REQ005914219) που συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

 

β) την υπ’ αριθμ. 103/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 

(ΑΔΑ:Ω9ΙΣΩΕΒ-ΔΥΙ) η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»,   

 

γ) την υπ’ αριθμ. 130/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 

7Δ9ΖΩΕΒ-Π5Ν), η οποία αφορά την έγκριση: πίστωσης ποσού 150.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό του 

τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

για τις ανάγκες του Δήμου»,   

 

δ) την υπ’ αρ. 12721/24-03-2017 Διακήρυξη (17PRΟC005971933 ΚΗΜΔΗΣ) του κ. Δημάρχου, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 687ΓΩΕΒ-ΡΔΝ) καθώς και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

 

ε)  το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

 

στ) τις δύο νέες ημερομηνίες λήξης υποβολής προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για την εν 

λόγω προμήθεια, η 1η στις 28/4/2017 και η 2η στις 05/05/2017, 

 

ζ) το από 11-05-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

 

 συνήλθε για την εξέταση των προσφορών των ενδιαφερομένων, ως κατωτέρω: 

http://www.ilion.gr/
ΑΔΑ: 75Γ1ΩΕΒ-60Κ
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Η Επιτροπή κατέγραψε τους φακέλους προσφοράς των παραπάνω οικονομικών φορέων οι οποίοι 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου ως κατωτέρω: 

 
 

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και  ώρα 
προσφοράς 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
18/04/2017 
16:24:12 

2 
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

19/04/2017 
11:26:35 

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
28/04/2017 
09:58:03 

4 ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
05/05/2017 
12:06:50 

5 
ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
19/04/2017 
10:03:24 

6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
19/04/2017 
12:41:30 

7 ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
19/04/2017 
10:50:36 

8 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΣΗΦ 
27/04/2017 
11:47:00 

9 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24/04/2017 
12:24:09 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ηλεκτρονική 

Υποβολή 
Πρωτόκολλο 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 18/04/2017 20/04/2017 

2 
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

19/04/2017 20/04/2017 

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 28/04/2017 04/05/2017 

4 ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 05/05/2017 08/05/2017 

5 
ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
19/04/2017 

 
24/04/2017 

6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 19/04/2017 21/04/2017 

7 ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

19/04/2017 
 

21/04/2017 

8 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΣΗΦ 
 

27/04/2017 
 

02/05/2017 

9 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

24/04/2017 
 

27/04/2017 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
ΑΔΑ: 75Γ1ΩΕΒ-60Κ
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Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές  των 

υποψηφίων οικονομικών φορέων και κατέγραψε τα εξής: 
 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
2. Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
 

 Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
4. ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
5. ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
 
7. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
 
 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
ΑΔΑ: 75Γ1ΩΕΒ-60Κ
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8. ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΣΗΦ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
9. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
Οι παραπάνω φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής ευρέθησαν πλήρεις και η Επιτροπή 
προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων των παραπάνω οικονομικών φορέων και 
κατέγραψε τα εξής: 
 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
 

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 
 Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Διακήρυξης 12721/2017 «Ειδικοί όροι Διαγωνισμού», επί ποινή 
αποκλεισμού) για τη σήμανση CE των προσφερομένων υλικών και τη συμφωνία των 
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων με το πρότυπο ΕΝ 60598: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ. 
 Είδος υπό α/α 18: από το κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο, το προσφερόμενο είδος είναι εντός 
προδιαγραφών, αλλά στο site της εταιρείας για το προσφερόμενο είδος (κωδικός 13-2722150) 
αναγράφεται άλλος τύπος λαμπτήρα, ήτοι Α65.  
 Είδος υπό α/α 31: το προσφερόμενο είδος σετ λαμπάκια ψείρες δεν είναι LED, όπως ζητείται 
από τη Διακήρυξη, ήτοι «Σετ λαμπάκια (ψείρες – LED)», αλλά απλά λαμπάκια. 
 Είδος υπό α/α 36: ο προσφερόμενος προβολέας δεν είναι ασύμμετρης δέσμης, παρόλο που 
αναφέρεται ως τέτοιος στο κατατιθέμενο φυλλάδιο. Ο κωδικός του προσφερόμενου είδους 147-
68323 στο site της εταιρείας δεν αναφέρεται ως ασύμμετρης δέσμης. Για να αποσαφηνισθεί το θέμα 
επικοινωνήσαμε με την εταιρεία μέσω e-mail, η οποία μας επιβεβαίωσε ότι ο ανωτέρω κωδικός αφορά 
συμμετρικό προβολέα. 
 Είδος υπό α/α 89: δεν αναφέρονται τα ζητούμενα 1500W, κατόπιν επικοινωνίας ενημερωθήκαμε 
από την εταιρεία ότι το συγκεκριμένο είδος (ραντάρ κλιμακοστασίου) είναι μέχρι 1260W. 
 Είδος υπό α/α 93: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 200mm, ενώ ζητείται από 
τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,5mm x 200mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 94: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 370mm ή 4,8mm x 
430mm, δεν διευκρινίζεται, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,8mm x 
400mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 96: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 530mm, ενώ ζητείται από τη 
Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 50cm /100τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 102: δεν είναι σαφές ποιο είδος είναι το προσφερόμενο καθώς δεν υπάρχει 
κάποια σήμανση στη λίστα με τα είδη που έχει προσφέρει. 
 Είδος υπό Α/Α 113: το προσφερόμενο είδος έχει τις εξής αποκλίσεις από τον ζητούμενο 
ισοδύναμο τύπο: phase rotation test 100-400V, έναντι 0-690V, single lead V detection 100-400V, 
έναντι 100-690V, continuity R <200ΚΩ, έναντι 0-400ΚΩ, humidity max 58%, έναντι waterproof IP65. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
δεν κρίνεται αποδεκτή. 

ΑΔΑ: 75Γ1ΩΕΒ-60Κ
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2. Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Διακήρυξης 12721/2017 «Ειδικοί όροι Διαγωνισμού», επί ποινή 
αποκλεισμού) για τη σήμανση CE των προσφερομένων υλικών και τη συμφωνία των 
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων με το πρότυπο ΕΝ 60598: ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ. 
 Είδος υπό α/α 7: το προσφερόμενο είδος έχει γωνία δέσμης 38°, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη 
35° - 37°, και το ύψος του λαμπτήρα είναι 106 mm, ενώ από τη Διακήρυξη ζητείται ύψος 93 mm – 
105 mm. 
 Είδος υπό α/α 25: το προσφερόμενο είδος είναι 5 W, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη 6 W. 
 Είδος υπό α/α 30: το προσφερόμενο είδος έχει μήκος 80mm, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη 
78mm. 
 Είδος υπό α/α 31: στο κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος, σετ 
λαμπάκια ψείρες – LED, δεν αναφέρεται η δυνατότητα επέκτασης του μέχρι 10σετ. Στο site της 
εταιρείας για τον κωδικό του προσφερόμενου είδους 600-11110 ομοίως δεν αναφέρονται τα σετ 
επέκτασής τους. Για να αποσαφηνισθεί το θέμα επικοινωνήσαμε με την εταιρεία μέσω e-mail, η οποία 
μας επιβεβαίωσε ότι ο ανωτέρω κωδικός είναι επεκτεινόμενος μέχρι 9 σετ και όχι μέχρι 10 σετ που 
είναι η απαίτηση της Διακήρυξης.  
 Είδος υπό α/α 32: για το προσφερόμενο είδος δεν φαίνεται πουθενά ότι προσφέρεται μαζί με το 
ντουί του, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Λαμπτήρας Led MR16 – 5 W, 12 V, κομπλέ με το ντουί 
του» 
 Είδος υπό α/α 92: προσφέρονται κανάλια διέλευσης καλωδίων 100mm x 40mm ή 100mm χ 
60mm δεν διευκρινίζεται, ενώ από τη Διακήρυξη ζητούνται «Κανάλια διέλευσης καλωδίων 100mm x 
50 mm 
 Είδος υπό α/α 94: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 370mm ή 4,8mm x 
430mm, δεν διευκρινίζεται, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,8mm x 
400mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 96: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 530mm, ενώ ζητείται από τη 
Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 50cm /100τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 100: δεν είναι σαφές ποιο είδος είναι το προσφερόμενο καθώς δεν υπάρχει 
κάποια σήμανση στη λίστα με τις βίδες που έχει προσφέρει. 
 Είδος υπό α/α 102: δεν είναι σαφές ποιο είδος είναι το προσφερόμενο καθώς δεν υπάρχει 
κάποια σήμανση στη λίστα με τα είδη που έχει προσφέρει. 
 Είδος υπό α/α 112: δεν αναφέρεται στο τεχνικό φυλλάδιο ότι το προσφερόμενο είδος είναι 
γάντια νιτριλίου, ενώ από τη Διακήρυξη ζητούνται «Γάντια ηλεκτρολόγου νιτριλίου 9’’». Η σήμανση 
PU (πολυουρεθάνη) στην ενδεικτική φωτογραφία που υπάρχει στο κατατιθέμενο φυλλάδιο, 
πιθανολογούμε ότι είναι επικάλυψη με πολυουρεθάνη στην παλάμη. 
 Είδος υπό α/α 113: δεν διευκρινίζεται ποιο από τα τέσσερα απεικονιζόμενα είδη τα οποία είναι 
παρεμφερή, είναι το προσφερόμενο για να αξιολογηθεί. 
 Είδος υπό α/α 114: δεν διευκρινίζονται πολλά από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του 
προσφερόμενου είδους, όπως για παράδειγμα η διάμετρος κοπής, υποδοχές απογύμνωσης, φωλιά 
ρυτίδωσης, ελατήριο ανοίγματος (φαίνεται ότι δεν υπάρχει στην ενδεικτική φωτογραφία του 
προϊόντος). 
 Είδος υπό α/α 117: το προσφερόμενο είδος έχει τις εξής αποκλίσεις από τις ζητούμενες από τη 
Διακήρυξη προδιαγραφές: Χωρητικότητα μπαταρίας 1,5 Ah, έναντι 4,0 Ah, δεν έχει ενσωματωμένο 
φως Led για φωτισμό της περιοχής εργασίας, ονομαστικές στροφές 0-400 & 0-1300 rpm, έναντι 0-
4.200 rpm και διαφορά στα υλικά παράδοσης (αξεσουάρ) που ζητούνται, όπως ένθετο βαλίτσας, 
οδηγός βάθους κλπ.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ δεν κρίνεται αποδεκτή. 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
ΑΔΑ: 75Γ1ΩΕΒ-60Κ
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3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
 
 Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Διακήρυξης 12721/2017 «Ειδικοί όροι Διαγωνισμού», επί ποινή 
αποκλεισμού) για τη σήμανση CE των προσφερομένων υλικών και τη συμφωνία των 
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων με το πρότυπο ΕΝ 60598. Κατατέθηκε δήλωση η οποία 
αναφέρει μόνο τη σήμανση CE των υλικών, χωρίς να αναφέρεται η συμφωνία των φωτιστικών με το 
πρότυπο ΕΝ 60598. Η εταιρεία για τα είδη 35,36,37,38,39,40,41 που αφορούν φωτιστικά σώματα, 
κατέθεσε τις δηλώσεις συμμόρφωσης CE των κατασκευαστριών εταιρειών από όπου προκύπτει ότι 
αυτά είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60598, ενώ για τα είδη 42,43,44, γίνεται μόνο αναφορά στο 
πρότυπο αυτό στο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών. 
  Είδος υπό α/α 18: από το κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο, το προσφερόμενο είδος είναι εντός 
προδιαγραφών, αλλά στο site της εταιρείας για το προσφερόμενο είδος (κωδικός 13-2722150) 
αναγράφεται άλλος τύπος λαμπτήρα, ήτοι Α65.  
 Είδος υπό α/α 25: το προσφερόμενο είδος είναι 5 W, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη 6 W. 
 Είδος υπό α/α 31: στο κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος, σετ 
λαμπάκια ψείρες – LED, αναφέρεται η δυνατότητα επέκτασής του μέχρι 10σετ. Στο site της εταιρείας 
για το προσφερόμενο είδος (κωδικός 02.002.0223), αναγράφεται δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 
50m, δηλαδή είναι επεκτεινόμενο μέχρι 5 σετ και όχι μέχρι 10 σετ που είναι η απαίτηση της 
Διακήρυξης.  
 Είδος υπό α/α 42: στο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος αναφέρεται στεγανοποίηση 
του χώρου του λαμπτήρα ΙΡ 54, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη βαθμός στεγανότητας για όλο το 
φωτιστικό IP65. 
 Είδος υπό α/α 43: στο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος αναφέρεται στεγανοποίηση 
του χώρου του λαμπτήρα ΙΡ 54, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη βαθμός στεγανότητας για όλο το 
φωτιστικό IP65. 
 Είδος υπό α/α 44: στο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος αναφέρεται στεγανοποίηση 
του χώρου του λαμπτήρα ΙΡ 54, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη βαθμός στεγανότητας για όλο το 
φωτιστικό IP65. 
 Είδος υπό α/α 93: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 250mm, ενώ ζητείται από 
τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,5mm x 200mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 94: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 432, ενώ ζητείται από τη 
Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,8mm x 400mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 96: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 550mm, ενώ ζητείται από τη 
Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 50cm /100τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 113: το προσφερόμενο είδος είναι ψηφιακό πολύμετρο και όχι δίπολο μέτρησης 
τάσης, ενδεικτικά η μέτρηση της τάσης του προσφερόμενου είδους είναι μέχρι 600V, αντί των 690V, 
χωρίς ενδεικτικές λυχνίες Led με κλίμακα ένδειξης από 12V έως 690V, είναι CAT II 600 και όχι CAT IV 
600. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν 
κρίνεται αποδεκτή. 
 
4. ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Διακήρυξης 12721/2017 «Ειδικοί όροι Διαγωνισμού», επί ποινή 
αποκλεισμού) για τη σήμανση CE των προσφερομένων υλικών και τη συμφωνία των 
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων με το πρότυπο ΕΝ 60598: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ. 
 Είδος υπό α/α 7: το προσφερόμενο είδος έχει γωνία δέσμης 38°, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη 
35° - 37°. 
 Είδος υπό α/α 31: στο κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος, σετ 
λαμπάκια ψείρες – LED, δεν αναφέρεται η δυνατότητα επέκτασης του μέχρι 10σετ. Στο site της 
εταιρείας ομοίως δεν αναφέρονται τα σετ επέκτασής τους. Για να αποσαφηνισθεί το θέμα  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
ΑΔΑ: 75Γ1ΩΕΒ-60Κ
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επικοινωνήσαμε με την εταιρεία, η οποία μας επιβεβαίωσε ότι ο ανωτέρω κωδικός είναι 
επεκτεινόμενος μέχρι 5 σετ και όχι μέχρι 10 σετ που είναι η απαίτηση της Διακήρυξης.  
 Είδη υπό α/α 54 & 57: στα κατατεθειμένα τεχνικά φυλλάδια για τα προσφερόμενα είδη, 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 
 Είδος υπό α/α 93: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 200mm, ενώ ζητείται από 
τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,5mm x 200mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 94: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 370mm ή 4,8mm x 
430mm, δεν διευκρινίζεται, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,8mm x 
400mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 96: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 530mm, ενώ ζητείται από τη 
Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 50cm /100τεμ – μαύρα». 
 Είδη υπό α/α 107 & 108: τα κατατεθειμένα τεχνικά φυλλάδια είναι στην αγγλική αλλά και 
γαλλική γλώσσα, όχι στην ελληνική ή τουλάχιστον στην αγγλική -  Άρθρο 3, παρ.3.4 της Διακήρυξης.  
 Είδος υπό α/α 110: κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος είναι ομοίως 
στην ιταλική γλώσσα και όχι στην ελληνική ή τουλάχιστον στην αγγλική - Άρθρο 3, παρ.3.4 της 
Διακήρυξης. Το προσφερόμενο είδος δίδεται σε φιάλη 200ml και όχι 400 ml, που ζητείται από τη 
Διακήρυξη.  
 Είδος υπό α/α 114: στο κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος, 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 
 Είδος υπό α/α 115: στο κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος, 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Επίσης το προσφερόμενο είδος δεν φέρει ελατήριο ανοίγματος 
(έξυπνος μηχανισμός συγκράτησης). 
 Είδος υπό α/α 117: το προσφερόμενο είδος αποκλίνει από τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, 
ενδεικτικά αναφέρονται, διαφορά στο βάρος (1,88 kg έναντι 1,60kg) και διαφορά στα υλικά 
παράδοσης (αξεσουάρ) που ζητούνται, όπως ένθετο βαλίτσας, οδηγός βάθους κλπ.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν κρίνεται αποδεκτή. 

 
 
5. ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Διακήρυξης 12721/2017 «Ειδικοί όροι Διαγωνισμού», επί ποινή 
αποκλεισμού) για τη σήμανση CE των προσφερομένων υλικών και τη συμφωνία των 
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων με το πρότυπο ΕΝ 60598: ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ. 
 Η εταιρεία κατέθεσε τεχνικά φυλλάδια μόνο για 41 είδη και συγκεκριμένα με σειρά κατάθεσης για 
τα είδη υπό α/α: 
117,116,19,20,23,24,114,115,27,29,9,3,4,33,11,12,6,2,15,1,36,64,14,10,13,16,17,5,26,28,109,7,8,18
,21,22,25,30,31,32,35 από τα 117 είδη που προβλέπει η Διακήρυξη. 
Στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης, Άρθρο 1ο, ρητά αναφέρεται ότι «Ο προμηθευτής θα πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει: τεχνικούς καταλόγους, σχέδια αναλυτικές περιγραφές της 
κατασκευάστριας εταιρείας (-ειών) των προς προμήθεια ειδών, τα οποία θα κατατοπίζουν πλήρως για 
τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών και θα πιστοποιούν τη συμφωνία αυτών με τις απαιτούμενες 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας».    
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν κρίνεται αποδεκτή. 

6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 
 Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Διακήρυξης 12721/2017 «Ειδικοί όροι Διαγωνισμού», επί ποινή 
αποκλεισμού) για τη σήμανση CE των προσφερομένων υλικών και τη συμφωνία των 
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων με το πρότυπο ΕΝ 60598: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
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 Είδος υπό α/α 8: το προσφερόμενο είδος είναι 6 W, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη 7 W. 
 Είδος υπό α/α 11: στο τεχνικό φυλλάδιο το προσφερόμενο είδος είναι λαμπτήρας Metal Halide 
250 W ενώ σε άλλο σημείο του φυλλαδίου αναφέρεται ισχύς λαμπτήρα 400 W. Ο κωδικός του 
προσφερόμενου είδους (147-86121) στο site της εταιρείας είναι λαμπτήρας 250 W, που είναι και ο 
ζητούμενος. 
 Είδος υπό α/α 20: στο τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους έχει σημειωθεί ο τύπος 
spiral E14 7W, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη spiral Ε27 7W. Θεωρούμε ότι πρόκειται για πρόδηλο 
σφάλμα καθόσον στο ίδιο τεχνικό φυλλάδιο υπάρχει και ο ζητούμενος τύπος που θα έπρεπε να 
σημειωθεί. 
 Είδος υπό α/α 31: Για το είδος δεν διευκρινίζεται η εταιρεία διάθεσης ή κατασκευής στο 
προσφερόμενο τεχνικό φυλλάδιο. Όμως καθότι αυτός ο κωδικός έχει προσφερθεί και από άλλη 
συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, προκύπτει ότι η εταιρεία είναι η Eurolamp. Επίσης στο 
κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος, σετ λαμπάκια ψείρες – LED, αναφέρεται 
η δυνατότητα επέκτασης του μέχρι 10σετ. Στο site της εταιρείας για τον κωδικό του προσφερόμενου 
είδους 600-11110 δεν αναφέρονται τα σετ επέκτασής τους. Για να αποσαφηνισθεί το θέμα 
επικοινωνήσαμε με την εταιρεία μέσω e-mail, η οποία μας επιβεβαίωσε ότι ο ανωτέρω κωδικός είναι 
επεκτεινόμενος μέχρι 9 σετ και όχι μέχρι 10 σετ που είναι η απαίτηση της Διακήρυξης.  
 Είδος υπό α/α 32: για το προσφερόμενο είδος δεν φαίνεται πουθενά ότι προσφέρεται μαζί με το 
ντουί του, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Λαμπτήρας Led MR16 – 5 W, 12 V, κομπλέ με το ντουί 
του». 
 Είδος υπό α/α 36: ο προσφερόμενος προβολέας δεν είναι ασύμμετρης δέσμης. Ο κωδικός του 
προσφερόμενου είδους 147-68323 στο site της εταιρείας δεν αναφέρεται ως ασύμμετρης δέσμης. Για 
να αποσαφηνισθεί το θέμα επικοινωνήσαμε με την εταιρεία μέσω e-mail, η οποία μας επιβεβαίωσε ότι 
ο ανωτέρω κωδικός αφορά συμμετρικό προβολέα. 
 Είδος υπό α/α 62: το προσφερόμενο είδος είναι μονοφασικός μετασχηματιστής απομόνωσης – 
απομόνωσης ασφαλείας, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη τριφασικός, «Μετασχηματιστής γαλβανικής 
απομόνωσης 1:1 (τύπου helmet) 1,2KVA/3Φ/3x380V». 
 Είδος υπό α/α 93: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 200mm, ενώ ζητείται από 
τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,5mm x 200mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 94: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 430mm, ενώ ζητείται από 
τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,8mm x 400mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 96: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 530mm αλλά και δεματικά 
καλωδίων μαύρα 540 mm. Δύο διαφορετικά δηλαδή εναλλακτικά προσφερόμενα είδη για το ίδιο 
ζητούμενο είδος. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  
 Είδος υπό α/α 100: : στο τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους έχει σημειωθεί ο τύπος 
6x40, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Βίδες για 6άρι ούπα, μήκους 4cm (κουτί 1000 τεμ). Θεωρούμε 
ότι πρόκειται για πρόδηλο σφάλμα καθόσον στο ίδιο τεχνικό φυλλάδιο υπάρχει και ο ζητούμενος 
τύπος που θα έπρεπε να σημειωθεί. 
 Είδος υπό α/α 102: στο κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο εμφανίζεται μόνο η βίδα Νο 10 μήκους 
45 mm, αλλά δεν προκύπτει το παξιμάδι, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Σετ βίδα – παξιμάδι Νο 10, 
γαλβανιζέ εξάγωνη μήκους 45mm». Θεωρούμε ότι πρόκειται για πρόδηλο σφάλμα καθόσον στο ίδιο 
τεχνικό φυλλάδιο υπάρχει και το ζητούμενο παξιμάδι που θα έπρεπε να σημειωθεί. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
δεν κρίνεται αποδεκτή. 

 
7. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

 Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Διακήρυξης 12721/2017 «Ειδικοί όροι Διαγωνισμού», επί ποινή 
αποκλεισμού) για τη σήμανση CE των προσφερομένων υλικών και τη συμφωνία των 
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων με το πρότυπο ΕΝ 60598: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ. 
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 Είδος υπό α/α 100: : στο τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους έχει σημειωθεί ο τύπος 
ΝΟΒΟΠΑΝ. ΦΡΕΖΑΤ ΡΖ Γ/Β 4x60/60, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Βίδες για 6άρι ούπα, μήκους 
4cm (κουτί 1000 τεμ)». Θεωρούμε ότι πρόκειται για πρόδηλο σφάλμα καθόσον στο ίδιο τεχνικό 
φυλλάδιο υπάρχει και ο ζητούμενος τύπος που θα έπρεπε να σημειωθεί. 
 
 Όλα τα υπόλοιπα προσφερόμενα είδη της εταιρείας είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της παρούσας Διακήρυξης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
κρίνεται αποδεκτή. 
 

8. ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΣΗΦ 
 
 Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Διακήρυξης 12721/2017 «Ειδικοί όροι Διαγωνισμού», επί ποινή 
αποκλεισμού) για τη σήμανση CE των προσφερομένων υλικών και τη συμφωνία των 
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων με το πρότυπο ΕΝ 60598: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ. 
 Είδος υπό α/α 4: το προσφερόμενο είδος έχει ελάχιστη φωτεινή ροή 90° 1540 lm, ενώ η 
ελάχιστη ζητούμενη από τη Διακήρυξη είναι 1584 lm. 
 Είδος υπό α/α 7: το προσφερόμενο είδος είναι 13W αντί των ζητούμενων από τη Διακήρυξη 
12W, έχει μοίρες απόδοσης φωτισμού 38° αντί 35°-37° που ζητά η Διακήρυξη και δεν δίνεται ο 
χρόνος έναυσης. 
 Είδος υπό Α/Α 11: το προσφερόμενο είδος έχει θερμοκρασία χρώματος 4100Κ ενώ η ζητούμενη 
από τη Διακήρυξη είναι 4200Κ ~ 4500Κ, επίσης έχει ενεργειακή κλάση Α, ενώ η ζητούμενη είναι Α+. 
 Είδος υπό α/α 17: το προσφερόμενο είδος έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra<22, ενώ 
ζητείται  
Ra≤25, έχει μήκος 252 mm, ενώ ζητείται 290 mm και διάμετρο 120 mm ενώ ζητείται 122 mm. 
 Είδος υπό α/α 18: το προσφερόμενο είδος έχει θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, ενώ ζητείται 
6200Κ-6500Κ. 
 Είδος υπό α/α 19: το προσφερόμενο είδος έχει διάμετρο 38 mm, ενώ ζητείται έως 3,70 cm. 
 Είδος υπό α/α 20: το προσφερόμενο είδος είναι 8W, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη 7W και έχει 
διάμετρο 47,5 mm ενώ ζητείται έως 42 mm. 
 Είδος υπό α/α 25: το προσφερόμενο είδος είναι 7W, ενώ από τη Διακήρυξη ζητείται 6W, στο 
τεχνικό φυλλάδιο το προϊόν αναφέρεται ως  Linestra S14s, που σημαίνει για δύο ντουί, ενώ σε άλλο 
σημείο του τεχνικού φυλλαδίου αναφέρεται ως S14D7WW, που σημαίνει με ένα ντουί. Επίσης το 
προσφερόμενο είδος έχει διάμετρο 26mm, ενώ η ζητούμενη είναι 30mm. 
 Είδος υπό α/α 27: το προσφερόμενο είδος έχει ενεργειακή κλάση Α, ενώ η ζητούμενη είναι Α+. 
 Είδος υπό α/α 30: στο τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους το είδος αναφέρεται να 
είναι 4W και σε άλλο σημείο να έχει 6W. Η ζητούμενη ισχύς από τη διακήρυξη για το εν λόγω είδος 
είναι 5W. 
 Είδος υπό α/α 31: από το τεχνικό φυλλάδιο που έχει καταθέσει για το προσφερόμενο είδος η 
εταιρεία, το οποίο είναι βεβαίωση πιστότητας της εταιρείας Nemko, δεν προκύπτει σαφώς ποια είναι η 
εταιρεία διάθεσης ή κατασκευής του προϊόντος. Επειδή το ίδιο πιστοποιητικό έχει κατατεθεί και από 
άλλη συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, προκύπτει ότι η εταιρεία είναι η Eurolamp με κωδικό 
προϊόντος 600-11110. Στο site της εταιρείας για τον κωδικό του προσφερόμενου είδους 600-11110 
δεν αναφέρονται τα σετ επέκτασής τους. Για να αποσαφηνισθεί το θέμα επικοινωνήσαμε με την 
εταιρεία μέσω e-mail, η οποία μας επιβεβαίωσε ότι ο ανωτέρω κωδικός είναι επεκτεινόμενος μέχρι 9 
σετ και όχι μέχρι 10 σετ που είναι η απαίτηση της Διακήρυξης. 
 Είδος υπό α/α 32: στο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος αναφέρεται ισχύς 
λαμπτήρα 5W και σε δύο επόμενα σημεία του ιδίου φυλλαδίου αναφέρεται ισχύς λαμπτήρα 4W. Η 
ζητούμενη ισχύς από τη Διακήρυξη είναι 5W. 
 Είδος υπό α/α 34: στο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος δεν αναφέρεται η ισχύς του 
λαμπτήρα, ούτε το ντουί του, από τη φωτογραφία συμπεραίνουμε ότι είναι Β22. 
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 Είδος υπό 36: για το προσφερόμενο είδος δεν προκύπτει να προσφέρεται μαζί με σύστημα 
έναυσής του ως ζητείται από τη Διακήρυξη.  
 Είδος υπό 42: από το τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους δεν προκύπτει να 
προσφέρεται το σύστημα έναυσής του. 
 Είδος υπό α/α 43: στο τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους αναφέρεται ότι «Το 
φωτιστικό είναι κατάλληλο για σωληνωτό λαμπτήρα……», οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούμε για το 
ζητούμενο φωτιστικό είναι αχλαδωτοί. 
 Είδος υπό α/α 44: στο τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους αναφέρεται ότι «Το 
φωτιστικό είναι κατάλληλο για σωληνωτό λαμπτήρα……», οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούμε για το 
ζητούμενο φωτιστικό είναι αχλαδωτοί. 
 Είδος υπό α/α 59: το προσφερόμενο είδος είναι κατάλληλο για λαμπτήρες μεταλλικών 
αλογονιδίων αλλά όχι για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα, από τη Διακήρυξη 
ζητείται μετασχηματιστής για λαμπτήρα 100W-CDO-ET Plus 
 Είδος υπό α/α 63: το προσφερόμενο είδος είναι κατάλληλο για λαμπτήρες υψηλής πίεσης 
υδραργύρου, ενώ από τη Διακήρυξη ζητείται μετασχηματιστής HQI 400W. 
 Είδος υπό α/α 89: το προσφερόμενο είδος είναι 1200W, ενώ από τη Διακήρυξη ζητείται 1500W. 
 Είδος υπό α/α 93: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 200mm, ενώ ζητείται από 
τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,5mm x 200mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 94: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 370mm ή 4,8mm x 
430mm, δεν διευκρινίζεται, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,8mm x 
400mm/100 τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 96: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 530mm, ενώ ζητείται από τη 
Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 50cm /100τεμ – μαύρα». 
 Είδος υπό α/α 100: δεν προκύπτει η εταιρεία κατασκευής – διάθεσης του προσφερόμενου 
προϊόντος. 
 Είδος υπό α/α 102: δεν προκύπτει η εταιρεία κατασκευής – διάθεσης του προσφερόμενου 
προϊόντος. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΣΗΦ 
δεν κρίνεται αποδεκτή. 
 
9. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
 Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Διακήρυξης 12721/2017 «Ειδικοί όροι Διαγωνισμού», επί ποινή 
αποκλεισμού) για τη σήμανση CE των προσφερομένων υλικών και τη συμφωνία των 
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων με το πρότυπο ΕΝ 60598: ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ. 
 Είδος υπό α/α 31: στο κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος, σετ 
λαμπάκια ψείρες – LED, αναφέρεται η δυνατότητα επέκτασης του μέχρι 10σετ. Στο site της εταιρείας 
για τον κωδικό του προσφερόμενου είδους 600-11110 δεν αναφέρονται τα σετ επέκτασής τους. Για 
να αποσαφηνισθεί το θέμα επικοινωνήσαμε με την εταιρεία μέσω e-mail, η οποία μας επιβεβαίωσε ότι 
ο ανωτέρω κωδικός είναι επεκτεινόμενος μέχρι 9 σετ και όχι μέχρι 10 σετ που είναι η απαίτηση της 
Διακήρυξης.  
 Είδος υπό α/α 32: για το προσφερόμενο είδος δεν φαίνεται πουθενά ότι προσφέρεται μαζί με το 
ντουί του, ενώ ζητείται από τη Διακήρυξη «Λαμπτήρας Led MR16 – 5 W, 12 V, κομπλέ με το ντουί 
του». 
 Είδος υπό α/α 54: το προσφερόμενο είδος δεν είναι αυτό που ζητείται από τη Διακήρυξη, όπως 
αποσαφηνίστηκε στην από 18/04/2017 διευκρίνιση, ζητείται ταφ σούκο δύο εισόδων, ενώ 
προσφέρεται σταυρός απλός.   
 Είδος υπό α/α 94: προσφέρονται δεματικά καλωδίων μαύρα 4,8mm x 430mm, ενώ ζητείται από 
τη Διακήρυξη «Δεματικά καλωδίων 4,8mm x 400mm/100 τεμ – μαύρα». 
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 Είδος υπό α/α 100: στο προσφερόμενο τεχνικό φυλλάδιο ο πίνακας που είναι  σημειωμένος  με 
το Α/Α 100 από την εταιρεία ως το προσφερόμενο είδος, αφορά διαστάσεις βύσματος και δεν είναι το 
ζητούμενο είδος «Βίδες για 6άρι ούπα, μήκους 4cm (κουτί 1000 τεμ)». 
 Είδος υπό α/α 102: το προσφερόμενο είδος είναι βύσμα αγκύρωσης, ενώ από τη Διακήρυξη 
ζητείται «Σετ βίδα – παξιμάδι Νο 10, γαλβανιζέ εξάγωνη, μήκους 45 mm». 
 Είδος υπό α/α 117: στο κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος, 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ δεν κρίνεται αποδεκτή. 
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω η Επιτροπή προτείνει: 
 
 
α) Για τους λόγους που φαίνονται παραπάνω τον αποκλεισμό και των υποψηφίων:  

β) Τη συνέχιση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα της οικονομικής  
προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα:  
        
1. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τα πρακτικά αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

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

Α)Τον αποκλεισμό για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό, των υποψηφίων:  

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

2. Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

4. ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5. ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

7. ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΣΗΦ 

8. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
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Β) Τη συνέχιση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα της οικονομικής  
προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα:  
       
1. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
 

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 

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                               Κουμαραδιός Γ., Βέργος Ι., 

                                               Κανελλόπουλος Γ., Γκόνης Χ.         

                                                         

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

2. Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

4. ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5. ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

7. ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΣΗΦ 

8. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
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