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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 471 / 2017  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.56 / 2017  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης  μειοδότη 
και ανάδειξης ή μη οριστικού αναδόχου  του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την  προμήθεια "Eξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με 
την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την 
προμήθεια λαμπτήρων τύπου led"» 
  
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 18η  Δεκεμβρίου  , του έτους 
2017,ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 12:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, 
η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 59.360/ 
14/12/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
Ήταν  δε παρόντες : 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  
1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  
4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
                                                                    
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 
1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  
 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 6 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης  μειοδότη και 
ανάδειξης ή μη οριστικού αναδόχου  του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την  προμήθεια "Eξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την 
προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την 
προμήθεια λαμπτήρων τύπου led" », δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παντελίδη Γεώργιο , ο οποίος   
παραθέτει το ιστορικό και  διαβάζει την γνωμοδότηση  της Επιτροπής 
Διαγωνισμών:   
        “Κύριοι Σύμβουλοι, με την προηγούμενη υπ’ αριθ. 450/ 2017 απόφαση της 
ΟΕ ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας  του  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού   για την «Eξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την 
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προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την προμήθεια 
λαμπτήρων τύπου led» 
 και με την υπ’ αριθ. 59317/13.12.2017 πρόσκληση του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης η εταιρία κλήθηκε να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. Η Επιτροπή Διαγωνισμών αποσφράγισε και 
έλεγξε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και συνέταξε το παρακάτω 
πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στην Ο.Ε. για έγκριση και λήψη σχετικής 
απόφασης: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αρ. Πρωτ.  59662 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED». 

 
Στην Αλεξανδρούπολη στις 15/12/2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 
συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με την αριθμ. 41796/2017 
διακήρυξη, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 491 / 2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, αποτελούμενη από τους παρακάτω:  
 
1. Μπόμπουλα Νίκη, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Μαρία Διαμαντοπούλου, ως τακτικό μέλος  
3. Τσακιρούδη Τριάδα , ως αναπληρωματικό  μέλος 
 
για να διενεργήσει την αποσφράγιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
της Προμήθειας του Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο 
«Eξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια & εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την προμήθεια λαμπτήρων τύπου led» 
 
Με την υπ’ αριθμ. 450/2017 απόφαση της Ο.Ε. ανακηρύχθηκε προσωρινός 
ανάδοχος της παραπάνω προμήθειας η εταιρία DASTERI SYSTEMS A.E. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και με την υπ’  
αριθμ. πρωτ. 59317/13.12.2017 πρόσκληση του δήμου Αλεξανδρούπολης η 
εταιρία κλήθηκε να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
προσωρινού αναδόχου. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ όσο 
και εντός σφραγισμένου φυσικού φακέλου πρωτότυπα σε έντυπη μορφή. 
 
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών, αφού προηγουμένως παρέλαβε από την υπηρεσία πρωτοκόλλου 
και τον φυσικό φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου ο οποίος εμπρόθεσμα υποβλήθηκε σε αυτό. 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διενήργησε ηλεκτρονικά την αποσφράγιση 
του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη και απέκτησε πρόσβαση στα 
περιεχόμενά του. Επίσης, αποσφράγισε και τον ενσφράγιστο φυσικό φάκελο με τα 
πρωτότυπα απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν για την πληρότητα 
και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα άρθρα 3.2 και 2.2.9.2 της διακήρυξης.  
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 Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών η Επιτροπή Διαγωνισμών διαπίστωσε 
καταρχάς ότι ο προσωρινός ανάδοχος ορθώς υπέβαλε πρωτότυπα και σε έντυπη 
μορφή τα δικαιολογητικά που δεν ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον ίδιο στον 
ηλεκτρονικό υποφάκελο. Η Επιτροπή κατέγραψε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: DASTERI 

SYSTEMS A.E. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Β.1. α) για την περίπτωση 2.2.3.1  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.  

Β.1. β1) για την περίπτωση  2.2.3.2  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ   ΚΑΙ 
ΥΔ  

Β.1. β2) για την περίπτωση 2.2.3.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ & 
ΥΔ 

Β.1.  γ)  για την περίπτωση 2.2.3.5 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ & 
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 

 

Β.1.  δ) για την περίπτωση 2.2.3.8 ΥΔ  ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

B. 2. για την περίπτωση 2.2.4.1 (καταλληλότητα) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΔ. 

Β.2.  για την περίπτωση 2.2.4.2 ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ & 
ΥΔ 

Β.3. για την περίπτωση 2.2.5.1 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΈΝΤΥΠΑ & 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
2014,2015,2016 & ΥΔ 

 

Β.3. για την περίπτωση 2.2.5.2 ΥΔ ΜΕΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Β.3. για την περίπτωση 2.2.5.3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Β.4  α) για την περίπτωση  2.2.6 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Β.4  β) για την περίπτωση  2.2.6 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

 

Β.4  γ) για την περίπτωση  2.2.6 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
 

Β.4  δ) για την περίπτωση  2.2.6 

 
ΆΔΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΥΔ 

 

Β.4  ε) για την περίπτωση  2.2.6 

 

-ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΔΟΚΙΜΗΣ 
LM80 
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-ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΙΣΧΥΟΣ 

 

-ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ 
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE & 
ISO 17025 

 
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
REACH & ROHS 

 

 

Β.5  α) για την περίπτωση  2.2.7 ΑΗΗΕ & ΕΜΠΑ 

Β.5  β) για την περίπτωση  2.2.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 
9001 

Β.5  γ) για την περίπτωση  2.2.7 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 
14001 

 

Β.6   

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΔΣ 

 

Υ.Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΤΙ 
ΑΥΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ 
ΥΣΧΥ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΜΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ 
ΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ  

 
 
Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα η Επιτροπή Διαγωνισμών 

κατά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε σύννομα και 
προσηκόντως όλα τα απαιτούμενα από τα άρθρα 3.2 και 2.2.9.2 της διακήρυξης 
αποδεικτικά μέσα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την οριστική ανάθεση της 
σύμβασης. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμών λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω εισηγείται προς 
την Οικονομική Επιτροπή την οριστική κατακύρωση της Προμήθειας του Δημόσιου 
Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 49925/18-
11-2017 και τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την 
προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την προμήθεια 
λαμπτήρων τύπου led» στην εταιρία DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 

 
Για διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο 
υπογράφεται.  
 
 
        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ             
 

 

 ......................................  ..................................... 
 

 

       ..................................... 
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         Καλείται η Ο.Ε. να αποφασίσει επί της έγκρισης (η μη) του παραπάνω 
πρακτικού και επί της οριστικής κατακύρωσης (ή μη) της προμήθειας του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό 
φωτισμό με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την 
προμήθεια λαμπτήρων τύπου led».” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 
άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς 
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -5-, Λευκό  -1- 
η κ. Τρέλλη Φανή ,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 59662 /2017 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών 
μειοδότη. 
 
2. Κατακυρώνει οριστικά την  προμήθεια  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια & εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την προμήθεια λαμπτήρων τύπου led» στην  
εταιρία DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με τιμή μελέτης προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 
2.919.845,00€  και  τιμή προσφοράς αναδόχου  2.685.815,00€ χωρίς ΦΠΑ και 
ποσοστό έκπτωσης 8% . 
 
 
      Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                            1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  
                                                            2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   
                                                            3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  
                                                            4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- 
                                                                 ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  
                                                            5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

       
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
                                          

 
     

ΑΔΑ: ΩΝΘΗΩΨΟ-ΤΘΔ
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