
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 111/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-7-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 14566/4-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ». Ορισµός προσωρινού 
αναδόχου. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την από 
5-7-2018 εισήγηση του Γρ.Προµηθειων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 
14619/4-7-2018 πρακτικού διενέργειας και  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια φωτιστικών σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων 
∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ» και τον ορισµό του προσωρινού αναδόχου που προκύπτει από αυτό. 
 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,η κατάρτιση των όρων διακήρυξης και η ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης έγιναν µε την 62/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
Σχετική  η  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 565/30-4-18 και η βεβαίωση του Προϊσταµένου της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και 
τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1 . 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 13715/21-6-18 διακήρυξη και διενεργήθηκε την 
Τετάρτη 4/7/2018. 
Η επιτροπή προτείνει την ανάδειξη της Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της 
προµήθειας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1) Το µε αριθµ. 14619/4-7-2018 πρακτικό. 

Στο υπ’αριθµ 14619/4-7-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας αναφέρονται τα εξής: 

«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 4-7-2018, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του 
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Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 232/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια φωτιστικών 
σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 13715/21-6-2018) 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Ρουγκάτσος Ανθούλης,  Πρόεδρος 
2) Κωστερίδου Παναγιώτα, Μέλος 
3) Νικολιάς Σάββας ,   Μέλος 
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι 
ενδιαφερόµενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. Με τη λήξη χρόνου 
υποβολής προσφορών ο πρόεδρος της επιτροπής αυτοπροσώπως προέβη στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος προσφοράς για τον εν λόγω 
διαγωνισµό. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να 
γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κ.λ.π). Οι προσφορές που υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο ,φέροντας τις ενδείξεις 
που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8  είναι οι εξής: 

Α/Α ΑΡΙΘ.  
ΠΡΩΤΟΚ 

Ονοµατεπώνυµο  

1 14361/3-7-2018 Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε. 
2 14457/4-7-2018 ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς και εν συνεχεία το φάκελο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, το περιεχόµενο του οποίου µονογράφηκε και σφραγίστηκε από 
την Επιτροπή σε κάθε σελίδα όπως υποβλήθηκε. 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
1 Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ 

Α.Ε. 
ΤΕΥ∆, Υ.∆. , Πρακτικό συνεδρίασης 

2 ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
Μ.Ε.Π.Ε. 

Βεβαίωση, ΤΕΥ∆, φ/α Α∆Τ, Πιστοποιητικό ΒΕΘ, 4 
πιστοποιητικά πρωτοδικείου,ΦΕΚ ΓΕΜΗ, Γενικό 
πιστοποιητικό ΒΕΘ, καταστατικό µε τροποποιήσεις, 
αντίγραφο ποινικού µητρώου, βεβαίωση ΕΦΚΑ, 

ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι και οι δύο συµµετέχοντες είχαν πλήρη φακέλους 
σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη και έγιναν αποδεκτοί για την εν λόγω φάση του 
διαγωνισµού. 
4. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φάκελους των τεχνικών προσφορών, το περιεχόµενο 
των οποίων µονογράφηκε και σφραγίστηκε από την Επιτροπή ανά φύλλο. 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
1 Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ 

Α.Ε. 
Πίνακας συµµόρφωσης, Οπτικό δίσκο µε ηλεκτρονικά 
αρχεία, Υ.∆. κατασκευαστικών οίκων, δηλώσεις 
συµµόρφωσης, πιστοποιητικά ISO, προδιαγραφές, 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικές περιγραφές, 

φωτοτεχνική µελέτη 
2 ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

Μ.Ε.Π.Ε. 
Πίνακας συµµόρφωσης, Οπτικό δίσκο µε ηλεκτρονικά 
αρχεία, Υ.∆. κατασκευαστικών οίκων, δηλώσεις 
συµµόρφωσης, πιστοποιητικά ISO, προδιαγραφές, 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικές περιγραφές, 

φωτοτεχνική µελέτη 
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο πίνακας συµµόρφωσης αµφότερων των 
προσφερόντων ήταν πλήρης και άρτια συµπληρωµένος.  
5. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
Συγκεκριµένα: 
Η προσφορά της «Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.» έγινε αποδεκτή αφού ήταν πλήρης και ο πίνακας 
συµµόρφωσης ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της διακήρυξης καθώς οι παραποµπές για κάθε 
απαίτηση απαντώνταν πλήρως στα στοιχεία εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 
Η προσφορά της «ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» δεν έγινε αποδεκτή αφού δεν ήταν πλήρης καθώς 
ενώ ο πίνακας συµµόρφωσης ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της διακήρυξης, οι παραποµπές για 
κάθε απαίτηση δεν απαντώνταν πλήρως στα στοιχεία εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 
Πιο συγκεκριµένα: 

• Η λυχνιολαβή δεν ήταν από πορσελάνη αλλά κεραµική 
• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία το ηλεκτρονικού τύπου σύστηµα έναυσης 

(Αναφορά κύριου εξοπλισµού του συστήµατος έναυσης) 
• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία το εύρος λειτουργίας ηλεκτρονικού 

συστήµατος έναυσης: (κατ΄ελάχιστον) από 208 V έως 254 V. 
• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η τάση έναυσης ηλεκτρονικού συστήµατος 

έναυσης: (max) 5 kv 
• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η θερµοκρασία λειτουργίας ηλεκτρονικού 

συστήµατος έναυσης: (τουλάχιστον) µεταξύ  -20°C έως  50°C 
• ∆εν ευρέθηκε πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η πιστοποίηση  ηλεκτρονικού συστήµατος 

έναυσης: σήµανση και πιστοποίηση κατά  CE 
• ∆εν ευρέθηκε πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η πιστοποίηση  ηλεκτρονικού συστήµατος 

έναυσης: πιστοποίηση ENEC 
• ∆εν περιγράφονται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία τα όργανα έναυσης προκαλωδιωµένα µε 

εύκαµπτο καλώδιο και τοποθετηµένα πάνω σε αποσπώµενη βάση για εύκολη συντήρηση 
• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η ύπαρξη µαχαιρωτού διακόπτη για την 

διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στο φωτιστικό µε το άνοιγµα του φωτιστικού για 
την διεξαγωγή εργασιών συντήρησης 

• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ενσωµατωµένο θερµικό στοιχείο για παροχή 
θερµικής προστασίας 

• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ο ελάχιστος µέσος χρόνος ζωής ≥ 35.000hrs, 
B50 

• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η ελάχιστη φωτεινή ροή ≥ 10.600 lm 
• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η Ονοµαστική απόδοση φωτεινότητας  του 

λαµπτήρα ≥107 lm/W 
• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης Ra ≤ 25 
• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η ονοµαστική διάρκεια ζωής έως 5% 

αστοχίας ≥20000hrs (εναλλακτικά, το ποσοστό επιβίωσης λαµπτήρα ≥95% µετά από 
τουλάχιστον 20.000 ώρες του χρόνου καύση). 

• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ο καµπύλος και κυλινδρικός βραχίονας, 
κατασκευασµένος από χάλυβα (S235JR, κατά το πρότυπο ΕΝ10025). 

• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία η οριζόντια προβολή µήκους βραχίονα:  
0,60m. 

• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ότι ο βραχίονας θα είναι γαλβανισµένος 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές GR-181 και GR-182 του ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ΕΗ), και θα 
είναι  κατάλληλος για τοποθέτηση σε κολώνες ∆.Ε.Η.. 

• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ότι ο βραχίονας θα πρέπει – σύµφωνα µε την 
ισχύουσα προδιαγραφή GR-259 /∆Ε∆∆ΗΕ (∆ΕΗ) - να είναι εφοδιασµένος µε ακροδέκτη 
γείωσης, κατάλληλο για την σύσφιξη χάλκινων αγωγών διατοµής  2.5mm2 ή 6 mm2. Η θέση 
του αναφερόµενου ακροδέκτη γείωσης παρουσιάζεται στο σχέδιο GR-259 1/1 της   τεχνικής 
προδιαγραφής  GR-259 του ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ΕΗ).. 
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• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ότι ο βραχίονας πρέπει να πληρεί τις 
διαστάσεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο GR-259 1/1 της   τεχνικής 
προδιαγραφής  GR-259 του ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ΕΗ), µε εξαίρεση το µέγεθος της εξωτερικής 
διάστασης του βραχίονα, (Φ60mm έναντι της προδιαγραφόµενης  Φ48mm της 
προαναφερόµενης τεχνικής προδιαγραφής).. 

• ∆εν περιγράφεται πουθενά στα τεχνικά στοιχεία ότι ο βραχίονας θα πληρεί την τεχνική 
προδιαγραφή GR-259 του ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ΕΗ).. 

 
 6. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν 
δεκτοί κατά τα παραπάνω. Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α των διαµορφώνονται ως εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Οικονοµική προσφορά σε ε 
1 Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε. 21.824,00 µε Φ.Π.Α. 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 13715/21-6-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 565/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, 
τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα 
οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1. 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
 

• Την απόρριψη της προσφοράς της «ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω για το διαγωνισµό της προµήθειας φωτιστικών σωµάτων προς 
τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ του ∆ήµου Εορδαίας.  

• Την ανάδειξη της «Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας 
γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.  

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται…..» 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 
 

Αριθµ. απόφ. 111/2018 
 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016 
4. την υπ’αριθµ 89/2018 Α∆Σ 
5. την υπ’αριθµ 3/2018 µελέτη 
6. την υπ’αριθµ 62/2018 ΑΟΕ 
7. την υπ’αριθµ. ∆ιακήρυξη 13715/21-6-2018 
8. το υπ’αριθµ 14619/4-7-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 14619/4-7-2018 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας  του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ» 
αριθµ µελ. 3/2018 προϋπολογισµός 34.596 ευρώ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσης. 

2. Απορρίπτει την  προσφορά της «ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν στο ανωτέρω σχετικό πρακτικό . 

ΑΔΑ: Ω7ΧΤΩΡ6-2Ψ3



3. Αναδεικνύει  τους «Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.» ως προσωρινούς αναδόχους της 
προµήθειας, γιατί η προσφορά τους είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι  21.824,00 µε Φ.Π.Α 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 111/2018. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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