
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.496/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 31/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια   
               ηλεκτρολογικού υλικού 2017»

      

    Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  27 Ιουλίου  2017  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.21550/21-07-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     2.  Νέσσερης Χρήστος 2.  Κωστούλας Βασίλειος
      3.   Γιαννουλάτος Ευάγγελος 3.   Κατέρης Κωνσταντίνος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος 4.  Ροπόκης Ευάγγελος
     5.  Παππάς Δημήτριος

    
  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση  της Επιτροπής Διαγωνισμού,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Κων.Τζόκας), που έχει ως εξής:  

  «...Σας επισυνάπτουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ελέγχου, δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής

προσφοράς,του διαγωνισμού (αρ.πρωτ.διακήρυξης 916186/06-06-2017),για την ανάθεση της

προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 »,που διενεργήθηκε  την 

20-06-2017,απο την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών που συγκροτήθηκε βάσει

της  ΑΔΣ  92/2017  (ΑΔΑ:  7ΖΖΥΩΞΧ-ΖΔΒ),  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο

ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του συνόλου των ειδών (ή ακέραιων ομάδων

ειδών εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη).

  Η  Επιτροπή  διαπίστωσε  ότι  μετά  τον  έλεγχο  δικαιολογητικών  και  τεχνικών

προσφορών,πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ο οικονομικός  φορέας: Κ&Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-

Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.

 Παρακαλούμε για την έγκρισή του Πρακτικού ( Ι ).

ΑΔΑ: ΩΠΦΓΩΞΧ-ΨΟΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ( Ι ). ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 »
(Διακήρυξη αρ. Πρωτ.16186/06-06-2017)

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας, οδός Ελευθέριου Βενιζέλου 2, Πρέβεζα Τ.Κ. 48100, σήμερα την 20-06-2017 ημέρα
της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 10,30π.μ., οι κατωτέρω αναφερόμενοι :

που αποτελούν την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών που συγκροτήθηκε βάσει  της  ΑΔΣ 92/2017
(ΑΔΑ: 7ΖΖΥΩΞΧ-ΖΔΒ),  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα για τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017  » με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
ανάθεσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  προσφοράς  επί  του  συνόλου  των  ειδών  (ή  ακέραιων  ομάδων  ειδών  εφόσον
προβλέπεται στη διακήρυξη).

Διακήρυξης της δημοπρασίας είναι  η αριθ.  Πρωτ 16186/06-06-2017 που δημοσιεύθηκε σε πλήρη μορφή
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πρέβεζας,  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΣ)  με  ΑΔΑΜ:  17PR0C006283733,  περίληψη  αναρτήθηκε  στο  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  με  ΑΔΑ:Ψ6ΣΚΩΞΧ-Σ1Χ,  και
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες :

όπου  προσκλήθηκαν όσοι  επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό να  δώσουν  τις  προσφορές  τους  με  τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά, λαμβάνοντας επίσης γνώση των :
- των όρων της διακήρυξης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017   »
- την τεχνική μελέτη με τα επιμέρους τεύχη, πίνακες & παραρτήματα,

-  των  αποφάσεων  Οικονομικής  Επιτροπής  :  328/2017 (Εγκριση  διενέργειας  προμήθειας  -έγκριση  τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του Συνοπτικού διαγωνισμού),

Η  Επιτροπή  συνεδριάζοντας  δημόσια  κηρύσσει  την  έναρξη  της  Δημοπρασίας.  Δέχεται  τις  προσφορές  των
ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου που έχει ορισθεί από τη διακήρυξη. Ελέγχει το αυτοπρόσωπο ή τα
πληρεξούσια  ή  εξουσιοδοτήσεις  των  εκπροσώπων,  το  ονοματεπώνυμο  και  τη  διεύθυνσή  τους,  αριθμώντας,
μονογραφώντας  και  καταχωρώντας  τους  φακέλους  προσφορών  με  τη  σειρά  επίδοσης  στον  πίνακα  1  που
ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (υποβληθείσες προσφορές)

Η Επιτροπή ελέγχει & διαπιστώνει πως δεν έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου άλλες προσφορές που να
αφορούν τον τρέχοντα διαγωνισμό.

Α' ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η  Επιτροπή  σύμφωνα  με  τη  σειρά  κατάθεσης  αποσφραγίζει  το  φάκελο  καθεμιάς  προσφοράς,
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς (αρθρο 11παρ.2 της διακηρυξης), προβαίνει  σε έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφοντας και σφραγίζοντας όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Αποσφραγίζει
τους φακέλλους των τεχνικών προσφορών υπογράφονται από την Επιτροπή διαγωνισμού, ενώ  οι φάκελλοι των
οικονομικών προσφορών  παραμένουν κλειστοί (σφραγισμένοι).

Α/Α Επώνυμο - όνομα Ιδιότητα Παρατηρήσεις
1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΟΚΑΣ Δημοτικός υπάλληλος 1ο τακτικό μέλος της Επιτροπής
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Δημοτικός υπάλληλος 2ο τακτικό μέλος της Επιτροπής
3 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ Δημοτικός υπάλληλος 3ο τακτικό μέλος της Επιτροπής

Α/Α Εφημερίδες δημοσίευσης Τόπος έκδοσης Αριθμός φύλλου
1 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α/Α Επωνυμία Αριθμός Πρωτοκολλου κατάθεσης προσφορας

1 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. 18284/20-06-2017

2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 18286/20-06-2017

3 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18287/20-06-2017

4 Κ&Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 18295/20-06-2017

5 ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΠΦΓΩΞΧ-ΨΟΣ



Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία και δηλώσεις που προβλέπονται από
την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού καταγράφονται αναλυτικά από την επιτροπή στον παρακάτω πίνακα
δικαιολογητικών που ακολουθεί :

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών,  η Επιτροπή συνεδριάζει  μυστικά,  ελέγχει  τα
δικαιολογητικά  και  αποφασίζει  για  αυτούς  που  αποκλείονται.  Καθιστώντας  και  πάλι  την  συνεδρία  δημόσια,  ο
Πρόεδρος  της  Επιτροπής  ανακοινώνει  τους  αποκλειόμενους  από  τον  διαγωνισμό  καθώς  και  τους  λόγους  του
αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά τους έγγραφα και την σφραγισμένη τους τεχνική και
οικονομική  προσφορά.  Έτσι  αποκλείονται  της  περαιτέρω διαδικασίας  της  δημοπρασίας  οι  αναγραφόμενοι  στον
Πίνακα 3 που ακολουθεί :

Προκύπτει  από τα ανωτέρω ότι  οι έγκυρες προσφορές που θα αξιολογηθούν στη συνέχεια ως προς τις
τεχνικές  και  ακολούθως ως προς τις οικονομικές προσφορές  διαμορφώνονται ως εξής σύμφωνα με τη σειρά
κατάθεσης τους στον πίνακα που ακολουθεί :

ΠΙΝΑΚΑΣ
(Έγκυρες προσφορές)

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Σε  επόμενες  από  τον  διαγωνισμό  (20-06-2017 )  συνεδριάσεις   η  Επιτροπή  διεξαγωγής  διαγωνισμών
προμηθειών που συγκροτήθηκε βάσει της ΑΔΣ 92/2017 (ΑΔΑ: 7ΖΖΥΩΞΧ-ΖΔΒ), ,ελεγθησαν όλα τα δικαιολογητικά
του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία και δηλώσεις που προβλέπονται από την
αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού .

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που έγιναν δεκτές κατά τα ανωτέρω και 
λαμβάνοντας υπόψη:

Τις έγκυρες & αποδεκτές προσφορές,
Τη συμφωνία των προσφορών προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης,

Πίνακας (Δικαιολογητικά Προσφορών)
Α/Α Υποβληθέν Δικαιολογητικό 1 2 3 4 5

1 Τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης
(ΤΕΥΔ)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
(Αποκλειόμενοι της περαιτέρω διαδικασίας)

Α/Α Επωνυμία αποκλειόμενων προμηθευτών Παρατηρήσεις
1 ................................0............................................

Α/Α Επωνυμία αποδεκτών προμηθευτών Παρατηρήσεις
1 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.

2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

3 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

4 Κ&Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.

5 ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΠΦΓΩΞΧ-ΨΟΣ



Απορρίπτει τις παρακάτω προσφορές:
Α/Α Επωνυμία

διαγωνιζομένων με
απορριφθείσα

προσφορά

Λόγος απόρριψης

1   ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. 
  (προσφορά 1)

1.Δεν φέρει κατάσταση με την χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο 
κατασκευής για όλα τα είδη (αρθρο 9 παρ.2γ.της 
διακήρυξης,υποχρεωτικό).
2.Αρθρο 17,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής αλλά του εισαγωγέα (Δαβλερής).
3.Αρθρο 32,ρελε,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής αλλά του 
εισαγωγέα (Δαβλερής)

2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
 (προσφορά 2)

1.Αρθρο 10,λαμπτήρας 250w(Sylvania),δεν υπάρχει πιστοποίηση του 
εργοστασίου κατασκευής κατά ROHS
2.Αρθρο 11,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής κατά ROHS
3.Αρθρο 12,λαμπτήρας 150w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής κατά ROHS
4.Αρθρο 28,φωτιστικό,στην κατάσταση δηλώνεται εργ.κατασκευής PEDAS 
ELEKTRIK Τουρκίας και φέρει την πιστοποίηση ISO 9001,όμως εργ.κατασκευής 
είναι το NINGBO XIN-TEC co.China του οποίου δεν υπάρχει πιστοποίηση του 

3 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(προσφορά3)

1.Αρθρο 10,λαμπτήρας 250w(Eurolamb),δεν υπάρχει πιστοποίηση του
εργοστασίου κατασκευής SUZHOU SHUNFU LIGHTING TECHNOLOGY 
CO.LTD China κατά ROHS
2.Αρθρο 11,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής  SUZHOU SHUNFU LIGHTING TECHNOLOGY CO.LTD China 
κατά ROHS
3.Αρθρο 12,λαμπτήρας 150w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής  SUZHOU SHUNFU LIGHTING TECHNOLOGY CO.LTD China 
κατά ROHS
4.Αρθρο 17,λαμπτήρας 400w(Eurolamb), δεν υπάρχει πιστοποίηση του 
εργοστασίου κατασκευής  SUZHOU SHUNFU LIGHTING TECHNOLOGY 
CO.LTD China κατά ROHS,επιπλέον θερμ.χρωματος 6400Κ ενώ ζητάμε 6000Κ. 

ΑΔΑ: ΩΠΦΓΩΞΧ-ΨΟΣ



4 ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(προσφορά 5)

1.Αρθρο 10,λαμπτήρας 250w(Diolamb),δεν υπάρχει πιστοποίηση του 
εργοστασίου κατασκευής ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα 
του εισαγωγέα Αποστολίδης ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.
2.Αρθρο 11,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής   ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα του εισαγωγέα 
Αποστολίδης ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.
3.Αρθρο 12,λαμπτήρας 150w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής  ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα του εισαγωγέα 
Αποστολίδης ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.
4.Αρθρο 15,λαμπτήρας 23w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής 
ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα του εισαγωγέα Αποστολίδης 
ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.
5.Αρθρο 17,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής  ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα του εισαγωγέα 
Αποστολίδης ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.

Ο χαρακτηρισμός  ενός  προϊόντος  με  το  σήμα  “RoHS”  δηλώνει  ότι  το  συγκεκριμένο  προϊόν  δεν  χρησιμοποιεί  ή
περιλαμβάνει πάνω από τα επιτρεπτά όρια (0,01%-0,1%) κανένα από τα παρακάτω υλικά : Μόλυβδος, Υδράργυρος,
Πολυβρωμοδιφαινύλια,  Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες,  Εξασθενές  Χρώμιο,  Κάδμιο.  Η  οδηγία  RoHS της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης περιορίζει την χρήση των παραπάνω 6 επικινδύνων υλικών.

Δέχεται τις παρακάτω προσφορές, καθώς είναι 
όρους της διακήρυξης:

σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους

Α/
Α

Επωνυμία διαγωνιζόμενων με αποδεκτή τεχνική
προσφορά

Παρατηρήσεις

1 Κ&Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
(προσφορά 4)

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που απορρίφθηκαν θα επιστραφούν στους αποκλεισθέντες....».

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την αρ. 328/2017 ΑΟΕ   (ΑΔΑ   ΩΔ12ΩΞΧ-ΣΦΦ)
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει  το  1ο  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  ελέγχου,  δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς,του διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας
με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 ».

      2. Απορρίπτει  τις παρακάτω προσφορές καθώς δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
          μελέτης :
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Α/
Α

Επωνυμία
διαγωνιζομένων
με απορριφθείσα

προσφορά

Λόγος απόρριψης

1   ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ 
Α.Ε. 
  (προσφορά 1)

1.Δεν φέρει κατάσταση με την χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο 
κατασκευής για όλα τα είδη (αρθρο 9 παρ.2γ.της 
διακήρυξης,υποχρεωτικό).
2.Αρθρο 17,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής αλλά του εισαγωγέα (Δαβλερής).
3.Αρθρο 32,ρελε,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής 
αλλά του εισαγωγέα (Δαβλερής)

2 ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ
 (προσφορά 2)

1.Αρθρο 10,λαμπτήρας 250w(Sylvania),δεν υπάρχει πιστοποίηση του 
εργοστασίου κατασκευής κατά ROHS
2.Αρθρο 11,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής κατά ROHS
3.Αρθρο 12,λαμπτήρας 150w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής κατά ROHS
4.Αρθρο 28,φωτιστικό,στην κατάσταση δηλώνεται εργ.κατασκευής PEDAS 
ELEKTRIK Τουρκίας και φέρει την πιστοποίηση ISO 9001,όμως 
εργ.κατασκευής είναι το NINGBO XIN-TEC co.China του οποίου δεν 
υπάρχει πιστοποίηση του 

3 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(προσφορά3)

1.Αρθρο 10,λαμπτήρας 250w(Eurolamb),δεν υπάρχει πιστοποίηση του 
εργοστασίου κατασκευής SUZHOU SHUNFU LIGHTING TECHNOLOGY 
CO.LTD China κατά ROHS
2.Αρθρο 11,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής  SUZHOU SHUNFU LIGHTING TECHNOLOGY CO.LTD China 
κατά ROHS
3.Αρθρο 12,λαμπτήρας 150w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής  SUZHOU SHUNFU LIGHTING TECHNOLOGY CO.LTD China 
κατά ROHS
4.Αρθρο 17,λαμπτήρας 400w(Eurolamb), δεν υπάρχει πιστοποίηση του 
εργοστασίου κατασκευής  SUZHOU SHUNFU LIGHTING TECHNOLOGY 
CO.LTD China κατά ROHS,επιπλέον θερμ.χρωματος 6400Κ ενώ ζητάμε 
6000Κ. 
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4 ΤΟΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(προσφορά 5)

1.Αρθρο 10,λαμπτήρας 250w(Diolamb),δεν υπάρχει πιστοποίηση του 
εργοστασίου κατασκευής ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα του
εισαγωγέα Αποστολίδης ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.
2.Αρθρο 11,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής   ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα του εισαγωγέα 
Αποστολίδης ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.
3.Αρθρο 12,λαμπτήρας 150w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής  ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα του εισαγωγέα 
Αποστολίδης ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.
4.Αρθρο 15,λαμπτήρας 23w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής  ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα του εισαγωγέα 
Αποστολίδης ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.
5.Αρθρο 17,λαμπτήρας 400w,δεν υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου 
κατασκευής  ELEKTRIK ANHUI CORPORATION China,αλλα του εισαγωγέα 
Αποστολίδης ΑΕΒΕ   και μόνο κατά ΕΝ.

3. Αποδέχεται την παρακάτω προσφορά καθώς είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και
    τους όρους της διακήρυξης:

    Κ&Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. (προσφορά 4)

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  496/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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