
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   Λάρισα 04-10-2018 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 475 

 
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Εορταστικού 

Φωτισμού" και κατακύρωση αυτού. 
 

Στη Λάρισα σήμερα 04-10-2018 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.µ., η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
33474/28-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που 
ορίστηκε με τη µε αριθµ. 2370/21-09-2018 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από 
τα µέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας 
Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Σούλτης Γεώργιος και 7) Τσιλιμίγκας 
Χρήστος. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης 
(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης 
λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του 
Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού" και κατακύρωση αυτού και αφού έλαβε 
υπόψη: 

1. Το Ν. 3463/06 
2. Το Ν. 3852/10 
3. Το Ν. 4412/16 
4. Τη με αριθ. 589/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας εορταστικού 

φωτισμού» 
5. Τη με αριθ. 371/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών 

αριθμών εξόδων  
6. Τη με αριθ. 405/2018 Α.O.E. με θέμα: Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και Τευχών 

Δημοπράτησης για την εκτέλεση της «Προμήθειας Εορταστικού Φωτισμού». 
7. Τη με αριθμ. 451/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών του Διαγωνισμού για την 

"Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού" και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. 
8. Τη με αριθμ.πρωτ. 33478/02-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία 

έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του:  

Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή) για 
την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 
222.181,96€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
και παρακαλούμε για την εξέτασή του και την κατακύρωση αυτού. 

9. Το με αρ. 33478/27-09-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την "Προμήθεια 
Εορταστικού Φωτισμού", το οποίο έχει ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΤΑΔΙΟ  3o: ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  222.181,96€  με ΦΠΑ ( 179.179,00 +ΦΠΑ24% 43.002,96) 
 

Στη Λάρισα σήμερα τη 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., στο 
γραφείο της προσδιορισμένης, από τη διακήρυξη, αρμόδιας Υπηρεσίας  του Δήμου Λαρισαίων, 
συνεδρίασε η Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθ.  8/2018 , απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να αποσφραγίσει, ηλεκτρονικά, τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο 
με αριθ. συστήματος “63110”, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, της υπ’ αριθ. 26226/27-7-18 διακηρύξεως που 
αφορά την  «Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού», η οποία εγκρίθηκε με την 405/2018 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής  . 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    

2. Αναπληρωματικό 
Μέλος 

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

3. Αναπληρωματικό 
Μέλος 

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την υπ’ αριθ. 26226/27-7-18 , διακήρυξη  της Διεύθυνσης 
Τεχνικών  Υπηρεσιών, του Δήμου Λαρισαίων, καθώς επίσης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον 
εν λόγω διαγωνισμό, και έχοντας υπόψη : 
 
1. Tο  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).  
2. την Διακήρυξη του διαγωνισμού του θέματος.  
3. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή 

τροποποιείται καθώς και ο Ν. 3852/10 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”  

4. Την με αριθμό 405/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, σχετικά 
με τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 
προμήθειας.  

5. Το με αρ. πρωτ. 29827/31-08-2018 Πρακτικό 1  “Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  – Τεχνική  
Προσφορά”   της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

6. Την με αριθμ.  31580/14-09-2018 Πρόσκληση ηλεκτρονικής αποσφράγισης Οικονομικής 
Προσφοράς για την «Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού»   
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7. Το με αρ. πρωτ. 31688/17-09-2018 Πρακτικό 2  «Αποσφράγισης –Ελέγχου-Αξιολόγησης των 
Οικονομικών Προσφορών & Ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου» της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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8. Την με αριθμ.  451/20-09-2018Απόφαση της Ο.Ε. περί εξέτασης και έγκρισης των ανωτέρω 
δύο πρακτικών (1ου & 2ου σταδίου) 

9. Το με αριθμ.  32681/24-09-2018 έγγραφο περί πρόσκλησης υποβολής Δικαιολογητικών  
Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 

10. Τον  με αριθμ.  Πρωτ. 33054/26-09-2018 υποβληθέντα  Φακέλο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 

 
συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης, που υπέβαλε ο 
προσωρινός ανάδοχος «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο 
«ΦΩΤΟΡΟΗ»   
α) ηλεκτρονικά με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμ. 
προσφορά συστήματος «108624» στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 
συστήματος “63110” αλλά και  
β) ταχυδρομικώς και εμπροθέσμως εντός τριών εργάσιμων ημερών, ενώπιον της Επιτροπής του 
διαγωνισμού σύμφωνα με το ανωτέρω (10) σημείο.  
 
Ειδικότερα στο φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που 
κατατέθηκαν με το υπ. αριθμ. 10ο σχετ., περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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Α/Α Περιγραφή 
1 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομόρρυθμης Βιοτεχνικής Εταιρείας (σύσταση) 10-

09-2018  
Μέλη: 
Ιωαννίδης Ευθύμιος του Γεωργίου (Διαχειριστής) 
Ιωαννίδου Κυριακή του Ευθυμίου 
Επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο 
«ΦΩΤΟΡΟΗ» 

2 Ιδιωτικό Συμφωνητικό –Τροποποίηση καταστατικού Ομόρρυθμης Βιοτεχνικής 
Εταιρείας-Αποχώρησης Εταίρου-Είσοδος νέου εταίρου-Αλλαγή διαχειριστού-
Κωδικοποίηση Καταστατικού  31-12-2010 
Αποχώρηση του Ιωαννίδης Ευθύμιος του Γεωργίου (λόγο συνταξιοδότησης) 
Μέλη: 
Ιωαννίδου Κυριακή του Ευθυμίου (Διαχειριστής) 
Ιωαννίδου Ρένα του Αλεξάνδρου σύζυγος Ιωαννίδης Ευθύμιος του Γεωργίου 
Επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο 
«ΦΩΤΟΡΟΗ» 

3 Ιδιωτικό Συμφωνητικό –Τροποποίηση καταστατικού Ομόρρυθμης Βιοτεχνικής 
Εταιρείας- Κωδικοποίηση Καταστατικού 10-11-2011 (επέκταση αντικειμένου 
εργασιών) 
Μέλη: 
Ιωαννίδου Κυριακή του Ευθυμίου (Διαχειριστής & εκπρόσωπος) 
Ιωαννίδου Ρένα του Αλεξάνδρου σύζυγος Ιωαννίδης Ευθύμιος του Γεωργίου 
Επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο 
«ΦΩΤΟΡΟΗ» 

4 Πράξη Προέγκρισης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου για τροποποίηση/ λύση 
εταιρείας 1229/2-02-2011 (προέγκριση χρήσης της επωνυμίας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ») 

5 Πράξη Προέγκρισης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου για τροποποίηση/ λύση 
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εταιρείας 2049/11-11-2011 (προέγκριση χρήσης της επωνυμίας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ») 

6 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της  Ιωαννίδου Κυριακής  του Ευθυμίου  (Διαχειριστή)
7 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο του οικονομικού φορέα 
8 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας οικονομικού φορέα  (ΕΦΚΑ) 
 
9 

Υ.Δ.  του Διαχειριστή  με την οποία δηλώνεται ότι οι Οργανισμοί Κοινωνικής 
Ασφάλισης  για το προσωπικό είναι το ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και για τα μέλη της Ο.Ε. 
το ΕΦΚΑ μη μισθωτών (πρώην ΟΑΕΕ) 

10 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας της Ιωαννίδου Κυριακής  του Ευθυμίου  
από τον ΕΦΚΑ 

11 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας της Ιωαννίδου Ρένας του Αλεξάνδρου 
από τον ΕΦΚΑ 

12 Υ.Δ. του Διαχειριστή  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι στις παρ. 
(α) έως (θ) του άρθρου 2.2.3.4. της διακήρυξης 

13 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου –Τμήμα Πτωχεύσεων περί μη πτωχεύσεως του 
οικονομικού φορέα (δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, παύση εργασιών ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό) 
Απαίτηση της παρ. (β) του άρθρου 2.2.3.4. της διακήρυξης 

 
14 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου –Τμήμα Γραμματείας-Πιστοποιητικών-Διαθηκών-
Σωματείων -Εταιρικών περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση του  οικονομικού 
φορέα (δεν έχει κατατεθεί αίτηση , ούτε απόφαση  διαδικασίας Ασφαλιστικών 
Μέτρων με την οποία τίθεται σε αναγκαστική διαχείριση)  
Απαίτηση της παρ. (β) του άρθρου 2.2.3.4. της διακήρυξης 

 
15 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου –Τμήμα Γραμματείας-Πιστοποιητικών-Διαθηκών-
Σωματείων -Εταιρικών περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης Συνδιαλλαγής -
Εξυγίανσης του οικονομικού φορέα (δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαδικασίας εκούσιας 
Πολυμελούς και εκούσιας Πολυμελούς –Πτώχευσης) 
Απαίτηση της παρ. (β) του άρθρου 2.2.3.4. της διακήρυξης 

 
16 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου –Τμήμα Γραμματείας-Πιστοποιητικών-Διαθηκών-
Σωματείων -Εταιρικών περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του  οικονομικού φορέα  
Απαίτηση της παρ. (β) του άρθρου 2.2.3.4. της διακήρυξης 

17 Ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείου του οικονομικού φορέα για την απαίτηση της 
παρ. (β) του άρθρου 2.2.3.4. της διακήρυξης 

18Α Απάντηση  για τη  χορήγηση πιστοποιητικού της παρ. 2γ του άρθρου 73 του ν.4412/16  
από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας) 

18Β Ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείου του οικονομικού φορέα για την απαίτηση της 
παρ. 2γ του άρθρου 73 του ν.4412/16  (παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας) 

19 Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (εγγραφής) 
του οικονομικού φορέα 

20 Έντυπο Ε3 της επιχείρησης έτους 2015 
21 Έντυπο Ε3 της επιχείρησης έτους 2016 
22 Στοιχεία μητρώου του οικονομικού φορέα από το ΤΑΧΙS 
23 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του οικονομικού φορέα σε ισχύ 
24  Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο σχετικά με την 

επιχείρηση του οικονομικού  φορέα 
25 Συμφωνητικό  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ με τον Δήμο Θεσσαλονίκης , ποσού 141.017,00€ χωρίς ΦΠΑ με 
ημερομηνία 23/06/17 
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26 

Σύμβαση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ με τον Δήμο 
Λαρισαίων , ποσού 59.990,40€ χωρίς ΦΠΑ με ημερομηνία 25-11-2016 

27 Συμφωνητικό  για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ με τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης , ποσού 13.9125,00€ χωρίς ΦΠΑ με ημερομηνία 9-12-2015 

  
 
Σε συνδυασμό με παρακάτω δικαιολογητικά (που έχει καταθέσει στον διαγωνισμό με τον φάκελο 
της Τεχνικής Προσφοράς)  

• Υ.Δ. Παραδόσεων  (κατάλογος) – καλύπτει την απαίτηση της Υ.Δ. της παρ. α) του άρθρου 
2.2.6 της διακήρυξης 

• Υπεύθυνη δήλωση – καλύπτει τις απαιτήσεις  των παρ. γ) και δ) του άρθρου 2.2.6 της 
διακήρυξης 

• ISO 9001:2015 της εταιρείας Α. Δαβλέρης Α.Ε  για το είδος 13 [από τα 19 είδη –τα 18 τα 
κατασκευάζει  ο ίδιος ο οικονομικός φορέας και το 1 η εταιρεία Α. Δαβλέρης Α.Ε  (είδος 
13)] καλύπτει την απαίτηση της παρ. β(1) του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης 

• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ -Βεβαίωση  για συμμετοχή της εταιρείας Α. Δαβλέρης 
Α.Ε στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Η.Η.Ε.  
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε - καλύπτει την απαίτηση της παρ. β(4β)  του άρθρου 2.2.6 της 
διακήρυξης 

• ΑΜΠ δαβλερης –Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ε.ο.αν.) της εταιρείας Α. Δαβλέρης Α.Ε  - καλύπτει την 
απαίτηση της παρ. β(4 α)  του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης 

• Τεχνικές Προδιαγραφές  σελ. 5-9  Βεβαίωση Συμμόρφωσης Ε.Ε.  του ΕΛ.Κ.Ε.Π.Η.Υ.  Α.Ε. 
της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο 
«ΦΩΤΟΡΟΗ»  ως προς τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την χαμηλή τάση καθώς 
και με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC - καλύπτει τις  απαιτήσεις  των παρ. β 
(2)& β(3)  του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης 

• Τεχνικές Προδιαγραφές  σελ.  22   Βεβαίωση Συμμετοχής  στο Συλλογικό Σύστημα της 
ΕΕΑΑ Α.Ε. της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό 
τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ» - καλύπτει την απαίτηση της παρ. β(4α)  του άρθρου 2.2.6 της 
διακήρυξης 

• Τεχνικές Προδιαγραφές  σελ.  23   Βεβαίωση Συμμετοχής  στο εγκεκριμένο σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης  ΑΗΗΕ της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ» με ισχύ έως 6-09-2018 –δεν καλύπτει την 
απαίτηση της παρ. β(4β)  του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης 

 
Ακολούθως από την εξέταση των προσκομισθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
οικονομικού φορέα «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο 
«ΦΩΤΟΡΟΗ» , η Επιτροπή Διαγωνισμού,  
διαπίστωσε: 
1ον.  Όπως προκύπτει ηλεκτρονικά με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης υπέβαλλε 
ηλεκτρονικά το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης την 26.09.2018 και ακολούθως τον 
φυσικό φάκελο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με αριθ. πρωτ. 33054/26.09.2018.  
Συνεπώς, η ηλεκτρονική υποβολή καθώς και η κατάθεση του φυσικού φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι εμπρόθεσμες και κατά τον επιβαλλόμενο τύπο 
(σφραγισμένο φάκελο).  
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2ον.  Στο σύνολο των υποβληθέντων (ηλεκτρονικώς και ταχυδρομικώς) δικαιολογητικών 
κατακύρωσης περιέχονται όλα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα εκ της Διακήρυξης (άρθρο 
2.2.9.2.   αποδεικτικά μέσα, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.  
Από τα ανωτέρω εν ισχύ δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως:  η 
Βεβαίωση Συμμετοχής  στο εγκεκριμένο σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης  ΑΗΗΕ της εταιρείας 
«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ» έχει λήξει στις 
6-09-2018 και δεν καλύπτει την απαίτηση της παρ. β(4β)  του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης , 
συνεπώς ο υποβληθείς  φάκελος  παρουσιάζει την ανωτέρω έλλειψη.  
Για τον ανωτέρω λόγο αυτό η  Ε.Δ. αποφάσισε  να κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας»  στο οικονομικό φορέα («ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  με διακριτικό 
τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ»  ) την απαίτηση να υποβάλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εντός πέντε  
(5) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης & ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν,  
Επικυρωμένη και σε ισχύ , την «Βεβαίωση Συμμετοχής  στο εγκεκριμένο σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης  ΑΗΗΕ»(έγγραφο με αρ. πρωτ. 33399/28-09-2018) 
Η Ε.Δ. διέκοψε την συνεδρίαση αναμένοντας την ανωτέρω απάντηση.  
Η Ε.Δ συνεδρίασε εκ νέου την  Δευτέρα 01-10-2018, μετά την παραλαβή της απάντησης  (έγγραφο 
με αρ. πρωτ.  33615/01-10-2018) και προχώρησε στην εξέταση των πρόσθετων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 
1/Βεβαίωση συμμετοχής της  εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό 
τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ» στο συλλογικό σύστημα της ΕΕΑΑ Α.Ε. 
2/ Πιστοποιητικό εγγραφής της  εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με 
διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ»  στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών  του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ε.ο.αν.) 
3/ βεβαίωση συμμετοχής της  εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με 
διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ» στο εγκεκριμένο σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ 
( Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.) 
Ακολούθως από την εξέταση των προσκομισθέντων  επιπρόσθετων  Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό 
τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ» , η Επιτροπή Διαγωνισμού,  
διαπίστωσε: 
1ον.  Όπως προκύπτει ηλεκτρονικά με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης υπέβαλλε 
ηλεκτρονικά το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης την 26.09.2018 και ακολούθως τον 
φυσικό φάκελο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με αριθ. πρωτ. 33054/26.09.2018, καθώς 
επίσης  
υπέβαλλε ηλεκτρονικά το φάκελο των πρόσθετων δικαιολογητικών κατακύρωσης την   01.10.2018 
και ακολούθως τον φυσικό φάκελο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με αριθ. πρωτ. 
33615/01.10.2018, 
Συνεπώς, οι ηλεκτρονικές  υποβολές καθώς και οι καταθέσεις των  φυσικών  φακέλων των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (και των πρόσθετων) , είναι εμπρόθεσμες και κατά τον 
επιβαλλόμενο τύπο (σφραγισμένο φάκελο).  
2ον. Στο σύνολο των υποβληθέντων (ηλεκτρονικώς και ταχυδρομικώς) δικαιολογητικών 
κατακύρωσης περιέχονται όλα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα εκ της Διακήρυξης (άρθρο 
2.2.9.2. αποδεικτικά μέσα, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, συνεπώς 
οι υποβληθέντες φάκελοι δεν παρουσιάζουν ελλείψεις. 
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α) τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη φάση υποβολής των προσφορών δεν είναι ψευδή ή 
ανακριβή και  
β) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης) και πληρούνται τα κριτήρια 
καταλληλότητας & ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.4, 2.2.5 & 2.2.6 της Διακήρυξης.  
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω 
4ον. Την πρόθεση της Υπηρεσίας να κάνει χρήση της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (άρθρο 
3.2 της διακήρυξης- τελευταία παράγραφος) και να αυξήσει τις ποσότητες  μέχρι το ποσοστό 15% 
(με ΦΠΑ24%). Στην συγκεκριμένη προμήθεια θα γίνει αύξηση του ποσού σε ποσοστό 9% δηλ.  
στο ποσό των 18.336,64€ (14.783,58€ +ΦΠΑ24% 3.548,06€) 
προτείνουμε: 
1. Την έγκριση του Πρακτικού 3  «Εξέταση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου, 
Κατακύρωση και Ανάθεση Σύμβασης».  
2. Την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού της «Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού»  και 
ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου τον οικονομικό φορέα «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ» . 
3. Την αύξηση των ποσοτήτων του διαγωνισμού σε ποσοστό 9% , αντί του ποσού των 18.336,64€ 
με ΦΠΑ (14.783,58€ +ΦΠΑ24% 3.548,06€) 
4. Την σύναψη σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΡΟΗ» με έδρα: το  18ο χλμ. Θεσσαλονίκης -Πολυγύρου , ΘΕΡΜΗ ( 
Δήμος Θέρμης), Νέα Ραιδεστός  ΤΚ. 57001 και ΑΦΜ: 998359132, Δ.Ο.Υ. Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
έναντι συνολικού ποσού (μετά την αύξηση των ποσοτήτων)  # 222.016,52ευρώ # 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. (179.045,58€ + ΦΠΑ24%  42.970,94€) 
4. Την χορήγηση της εξουσιοδότησης στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την διενέργεια όλων 
των απαραίτητων στη συνέχεια διαδικασιών και ενεργειών προς ολοκλήρωση της εν λόγω 
προμήθειας.  
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως έχει. Η επιτροπή διαγωνισμού διαβιβάζει το περιεχόμενο του 
παρόντος πρακτικού όπως ορίζεται στο άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 στην Οικονομική 
Επιτροπή για επικύρωση του περιεχομένου και έκδοση σχετικής Απόφασης. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει το με αρ. 33478/27-09-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

"Προμήθεια Εορταστικού Φωτισμού" και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον 
οικονομικό φορέα «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο 
«ΦΩΤΟΡΟΗ» ,  18ο χλμ. Θεσσαλονίκης -Πολυγύρου , ΘΕΡΜΗ ( Δήμος Θέρμης), Νέα Ραιδεστός  
ΤΚ. 57001 και ΑΦΜ: 998359132, Δ.Ο.Υ. Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έναντι συνολικού ποσού (μετά την 
αύξηση των ποσοτήτων)  # 222.016,52ευρώ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. (179.045,58€ 
+ ΦΠΑ24%  42.970,94€). 

Την αύξηση των ποσοτήτων του διαγωνισμού σε ποσοστό 9% , αντί του ποσού των 18.336,64€ 
με ΦΠΑ (14.783,58€ +ΦΠΑ24% 3.548,06€) 
 

 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
        ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 
        ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
        ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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