
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 56 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  16-11-2021 

 
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη 

Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με 

τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση 

Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ 

5138/5-11-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τo Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 

και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

την υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 188/ οικ.21100/ 

8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

(66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021,υπ’αριθ. 643 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 16η 

Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθμ. 33593/12-11-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και 

εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα 

πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

       Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

       Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 

σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος 

κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω τηλεδιάσκεψης, έξι (6) μέλη 

και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2) Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4) Κόλλια 

Κωνσταντίνα,  5)  Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.  

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Πούρος  Γεώργιος,  2) Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Μελέτης Χρήστος. 

  

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 644η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της 

προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ 2- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

προϋπολογισμού μελέτης για την «ομάδα 2» 74.398,94€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

(αριθμός μελέτης 23/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη την  υπ'αριθμ.38/402/2021 Απόφαση της Επιτροπής 

με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’αριθμ. 

23/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την εν λόγω προμήθεια, καθορίστηκαν 

οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και ορίστηκε ως ημερομηνία διενέργειας αυτού στις 16-09-

2021. Σχετικά εκδόθηκε η υπ'αριθμ.24670/27-08-2021 Διακήρυξη διαγωνισμού, ενώ με την υπ'αριθμ. 

38/403/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή διαγωνισμού καθώς 

και τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης 

της ανωτέρω προμήθειας. 

          Ακολούθως με την υπ’αριθμ.45/524/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  : 

          Α.- Εγκρίθηκε το από 16-09-2021, που ολοκληρώθηκε στις 29-09-2021 Πρακτικό Αρ.1, 

αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν 

λόγω ,  

         Β. - Για τα  είδη της Ομάδας 2 Α-Ηλεκτρολογικό Υλικό:  

        1. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «ΜΕΪΔΑΝΗΣ», «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», 

«ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «SMK GROUP» και «AMBER ENERGY». 

        2. Κηρύχθηκε  ως άγονος ο διαγωνισμός  για τα  είδη της Ομάδας 2 Α-Ηλεκτρολογικό Υλικό,  

        3. Ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας 2 Α- Ηλεκτρολογικό Υλικό, 

με νέα διακήρυξη, μόνο για την Ομάδα 2 Α.  

         Γ. - Για τα  είδη της Ομάδας 2 Β- Εορταστικά : 

         1. Απορρίφθηκαν οι  προσφορές των οικονομικών φορέων «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.», «ΜΕΪΔΑΝΗΣ», 

«ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «SMK GROUP» και «AMBER ENERGY». 
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       2. Έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα «SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ 

ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ. 

        Δ.- Γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες ότι κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016  και η προθεσμία 

άσκησης αυτής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

        Κατόπιν με την υπ’αριθμ.46/534/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακλήθηκε η 

υπ’αριθμ.45/524/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής 

αξιολόγησης  και κοινοποιήθηκε  στους συμμετέχοντες  οικονομικούς φορείς ώστε να λάβουν γνώση 

αυτής. 

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών το από 16-09-2021 που ολοκληρώθηκε στις 

10-11-2021 σε Ορθή επανάληψη Πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας, το οποίο έχει ως εξής:  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.398,94€ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) 
 

Στην Κόρινθο, την  16η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 
38/403/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την 
διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 24670/27-8-2021 και την με αρ. 23/2021 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισθείσας δαπάνης δημοπράτησης 74.398,94€ 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 24%.    

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

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Τσίρτσης Λεωνίδας 

2. Τακτικό Μέλος Παναγοπούλου Φωτεινή 

3. Τακτικό Μέλος Πέππας Ευθύμιος 

 
Η επιτροπή αφού παρέλαβε τους φακέλους με τις προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων από 

το Πρωτόκολλο, με τη συμπλήρωση της ώρας που ορίζει η υπ’ αριθμ. 24670/27-8-2021 διακήρυξη, δηλαδή 
στις 10:00 π.μ., άρχισε την καταγραφή των φακέλων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
Αρ. πρωτ. Κατάθεσης 

Προσφοράς 

1. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. 26704/16-9-2021 
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Α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
Αρ. πρωτ. Κατάθεσης 

Προσφοράς 

2. ΜΕΪΔΑΝΗΣ 26705/16-9-2021 

3. 
SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ 

ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ 
26706/16-9-2021 

4. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 26620/15-9-2021 

5. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 26670/15-9-2021 

6. SMK GROUP 26669/15-9-2021 

7. AMBER ENERGY 26709/16-9-2021 

 
 

Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών. 
Ακολούθησε η καταγραφή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών των υποψήφιων οικονομικών φορέων. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι για 
το τμήμα 2Α του διαγωνισμού υπέβαλαν προσφορές οι οικονομικοί φορείς: «ΜΕΪΔΑΝΗΣ», «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», 
«ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «AMBER ENERGY». 

Για το τμήμα 2Β του διαγωνισμού υπέβαλαν προσφορά οι οικονομικοί φορείς: «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.», 
«ΜΕΪΔΑΝΗΣ», «SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ», «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
και «AMBER ENERGY». 

Ό οικονομικός φορέας «SMK GROUP», όπως περιγράφεται και παρακάτω, δεν κατέθεσε 
δικαιολογητικά  και συνεπώς δε διαπιστώθηκε σε ποιο ή σε ποια τμήματα του διαγωνισμού αφορούσε η 
προσφορά του. 

Παρακάτω αναφέρονται τα δικαιολογητικά που υπέβαλε κάθε οικονομικός φορέας εντός του 
φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εντός του φακέλου της τεχνικής του προσφοράς. 

Δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. 

Στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατατέθηκε το ΕΕΕΣ. 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πίνακας 1Α 

1 
Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και όλους τους όρους της διακήρυξης 
(14/9/2021) 

2 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

3 Υπεύθυνη Δήλωση περί συμμετοχής του υπόχρεου παραγωγού σε ΣΣΕΔ (14/9/2021) 

4 
Υπεύθυνη Δήλωση ταύτισης των  στοιχείων που αναγράφονται στα prospectus που κατατέθηκαν 
με την προσφορά, με τα στοιχεία των των prospectus των κατασκευαστικών οίκων. (14/9/2021) 

5 
Βεβαίωση συμμετοχής της ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. σε ΣΣΕΔ (12722/30-6-2021 "ανακύκλωση συσκευών 
α.ε.") 

6 
Πιστοποιητικό εγγραφής της ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (14/9/2021 
"Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 
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7 

Δήλωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες: (LVD) 2014/35 EU,  (EMC) 2014/30 EU και RoHS 2011/65 EU 
και με τα πρότυπα: ΕΝ 60598-2-20:2015, ΕΝ 60598-1:2015, ΕΝ 62471:2008, ΕΝ 62493:2015, ΕΝ 
62031:2008+Α1:2013+Α2:2015, ΕΝ 55015:2013+Α1:2015, ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013, 
ΕΝ 61547:2009, IEC 62321-3-1:2013 (01/11/2018 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.) 

8 

Δήλωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες: (LVD) 2014/35 EU,  (EMC) 2014/30 EU και RoHS 2011/65 EU 
και με τα πρότυπα: ΕΝ 60598-2-20:2015, ΕΝ 60598-1:2015, ΕΝ 62471:2008, ΕΝ 62493:2015, ΕΝ 
62031:2008+Α1:2013+Α2:2015, ΕΝ 55015:2013+Α1:2015, ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013, 
ΕΝ 61547:2009, IEC 62321-3-1:2013 (01/11/2019 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.) 

9 

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία: LVD 2006/95/EU και με τα πρότυπα: ΕΝ 55041-
1:2006+A1:2009+A2:2011, ΕΝ 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, ΕΝ 55015:2006+A1:2007+A2:2009, 
ΕΝ 61547:2009, ΕΝ 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, ΕΝ 61000-3-3:2008, ΕΝ 60598-2-20:2010, 
ΕΝ 60598-1:2008 (01/11/2018 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.) 

10 

Δήλωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες: (LVD) 2014/35 EU,  (EMC) 2014/30 EU και RoHS 2011/65 EU 
και με τα πρότυπα: ΕΝ 55015:2013/A1:2015, ΕΝ 61547:2009, ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-
3:2013, ΕΝ 60598-1:2015, ΕΝ 60598-2-20:2015, ΕΝ 62031:2008+A1:2013+A2:2015, ΕΝ 62471:2008 
(01/11/2019 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.) 

11 
Πιστοποιητικό για το Σύστημα διαχείρισης  της ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.  σύμφωνα με τα Πρότυπα  ISO 
9001:2015 και ISO 14000:2015 (30551375 QM15 UM15 DQS) 

12 
Πιστοποιητικό εγγραφής, ελέγχου και Eγκυρότητας του Συστήματος διαχείρισης ποιότητας της 
TAIZHOU Z-CRAFTS CO., LTD, ως προς το πρότυπο  ISO 9001:2015 (4469Q190515089RS HPA) 

13 Ενημερωτικά φυλλάδια με περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερόμενων προϊόντων 

 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Στο ΕΕΕΣ αναφέρει ότι καταθέτει προσφορά για το Τμήμα 2 του Διαγωνισμού. Τα Τμήματα του 
διαγωνισμού είναι το 2Α  και το 2Β. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας συμμετέχει στο 
διαγωνισμό για το τμήμα 2Β, προέκυψε από  το έντυπο Τεχνικής προσφοράς  

2) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά RoHS για τα είδη του παραρτήματος Ι του ΠΔ 114/13 και της 
Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, ούτε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οτι τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται 
με το ΠΔ 114/13, με επαρκή αιτιολόγηση για τη μη κατάθεση του πιστοποιητικού. (Β. Λοιπές Απαιτήσεις). 

3) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά σήμανσης CE ή ισοδύναμα, για όποια από τα προσφερόμενα 
είδη απαιτείται σύμφωνα με τη Μελέτη23/2021 (Β. Λοιπές Απαιτήσεις). 

 

Δυνάμει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, η Επιτροπή του Διαγωνισμού έστειλε στον Οικονομικό 
φορέα ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. στις 22/10/2021 το υπ’ αριθμ. 30884/21-10-2021 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε η 
υποβολή των εγγράφων που έλειπαν εντός προθεσμίας  δέκα ημερών από την κοινοποίησή του.  

Ο οικονομικός φορέας ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. απέστειλε  εμπρόθεσμα στο Δήμο Κορινθίων σφραγισμένο 
φάκελο, οποίος πήρε αρ. πρωτ. 31400/26-10-2021. Αποσφραγίστηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 
08/11/2021 και διαπιστώθηκε ότι περιείχε τα έγγραφα που περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας 1Β 

1 Υπεύθυνη Δήλωση (25/10/2021) για την κατάθεση του Test Report της TAIZHOU Z-CRAFTS CO LTD για 
τα Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια LED στην αγγλική γλώσσα καθώς το εν λόγω έγγραφο αποτελεί 
έντυπο που περιλαμβάνει ειδικό τεχνικό περιεχόμενο με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά όπως 
αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια και σύμφωνα με την 
παρ. 2.1.4. της διακήρυξης τέτοια έγγραφα είναι δυνατό να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφρασή τους. 
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2 Υπεύθυνη Δήλωση (25/10/2021) με την οποία διευκρινίζεται ότι η προσφορά έχει υποβληθεί για το 
τμήμα "2Β - Εορταστικά" του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Παραρτήματος Ι της Μελέτης 23/2021. 

3 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της ECM για φωτισμό LED της TAIZHOU Z-CRAFTSCO LTD, σύμφωνα με 
τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ ΚΑΙ 2014/30/ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60598-2-20:2015, ΕΝ 60598-
1:2015, ΕΝ 62471:2008, ΕΝ 62493:2015, ΕΝ 62031:2008+Α1:2013+Α2:2015, ΕΝ 55015:2013+Α1:2015, 
ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013, ΕΝ 61547:2009 (Αρ. Πιστοποιητικού: 2G181026.TZCQ077) 

4 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της ECM για φωτοσωλήνες της Zhejiang Z-Crafts Co., Ltd σύμφωνα με 
τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ ΚΑΙ 2014/30/ΕΕ και σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 55015:2013+Α1:2016, 
ΕΝ61547:2009, ΕΝ 60598-1:2015, ΕΝ 60598-2-20:2015, ΕΝ62493:2015, ΕΝ 62471:2008, ΕΝ 
62031:2008+Α1:2013+Α2:2015 (Αρ. Πιστοποιητικού: 2G170518.ZZCUQ54) 

5 Πιστοποιοητικό RoHS της LCSγια τα φωτιστικά κορδόνια της Zhejiang Z-Crafts Co., Ltd, σύμφωνα με 
την Οδηγία 2011/65/ΕΕ 

6 TEST REPORT της TAIZHOU Z-CRAFTSCO LTD 

7 Διευκρίνιση της ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΕ σύμφωνα με την οποία η εταιρεία ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. είναι 
κατασκευάστρια εταιρεία των προϊόντων EVELEMP και ως εκ τούτου είναι υπόχρεη στην έκδοση 
Δηλώσεων Συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τους όρους της διακήρυξης προσκόμισε 
RoHS Test Report εργοστασίου Z-CRAFTS,  το οποίο κατασκευάζει τα λαμπάκια LED για λογαριασμό 
της εταιρείας ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. 

Από την εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό 
φορέα διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1)Στην Τεχνική προσφορά αναφέρεται ως κατασκευαστής των ειδών για τα οποία κατατέθηκε 
προσφορά, η εταιρεία TAIZHOU Z-CRAFTS CO LTD, για την οποία έχει κατατεθεί πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με το σύστημα ISO 9001:2015, καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκά 
πρότυπα για φωτισμό LED. Εντούτοις, δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό RoHS για τα είδη της ανωτέρω 
κατασκευάστριας εταιρείας, ούτε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οτι τα προσφερόμενα είδη 
συμμορφώνονται με το ΠΔ 114/13, με επαρκή αιτιολόγηση για τη μη κατάθεση του πιστοποιητικού. 

2)Το πιστοποιητικό RoHS που κατατέθηκε με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά πιστοποιεί είδη 
που κατασκευάζει η εταιρεία Zhejiang Z-Crafts Co., Ltd, η οποία δεν αναφέρεται ως κατασκευάστρια στην 
τεχνική προσφορά της ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε., ούτε έχει κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εν λόγω 
εταιρείας με το  σύστημα ISO 9001:2015. 

3)Στη διευκρίνιση που κατατέθηκε με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά αναφέρεται ότι τα 
λαμπάκια και ο φωτοσωλήνας κατασκευάζονται στο εργοστάσιο Z-CRAFTS. Όμως για το εν λόγω εργοστάσιο 
δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκά πρότυπα CE, ή ισοδύναμα, ούτε 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το  σύστημα ISO 9001:2015, ούτε πιστοποιητικό RoHS ή Υπεύθυνη Δήλωση 
του Ν. 1599/86 οτι τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται με το ΠΔ 114/13, με επαρκή αιτιολόγηση για 
τη μη κατάθεση του πιστοποιητικού. 

Δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα ΜΕΪΔΑΝΗΣ 

Εντός του φακέλου της προσφοράς υπήρχαν μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πίνακας 2 

 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Η προσφορά δεν κατατέθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.2.2. και 2.4.2.3 της υπ' αριθμ. 24670/27-8-
2021 διακήρυξης. 

2) Δεν κατατέθηκαν δικαιολογητικά συμμετοχής ΕΕΕΣ. 

3) Δεν κατατέθηκε τεχνική προσφορά, ούτε τα δικαιολογητικά της. 

4) Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δε βρισκόταν εντός σφραγισμένου φακέλου και ήταν διαφορετικό 

1 Έντυπο οικονομικής προσφοράς διαφορετικό από το έντυπο της υπ' αριθμ. 23/2021 Μελέτης
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από εκείνο που απαιτείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.   23/2021 Μελέτη. 

 
Δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ 

Στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατατέθηκε το ΕΕΕΣ. 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πίνακας 3 

1 Τεχνική Προσφορά 

2 Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με τις προδιαγραφές και όλους 
τους όρους της διακήρυξης 

3 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

4 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης LITE-C-423.2-2020 (MIRTEC), για φωτοσωλήνα LED εξωτερικού 
χώρου, σύμφωνα με τα πρότυπα: IEC60598-2-21:2014, IEC 60598-1:2014+A1:2017, EN 60598-2-
21:2015, EN 60598-1:2015+A1:2018 

5 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης LITE-C-362.2-2019 (MIRTEC), το οποίο είχε ισχύ έως 22/02/2021 

6 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης LITE-C-423.1-2020 (MIRTEC), για φωτιστική αλυσίδα LED 
εξωτερικού χώρου, σύμφωνα με τα πρότυπα:  IEC 60598-2-20:2014, IEC 60598-1:2014+A1:2017, 
EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015+A1:2018 

7 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης LITE-C-362.1-2019 (MIRTEC), το οποίο είχε ισχύ έως 22/02/2021 

8 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης RoHS LCS200810337AR (Shenzen LCS Compilance Testing 
Laboratory Ltd), για φωτιστικές γιρλάντες  και LED φωτοσωλήνες, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 
62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, CSV IEC 62321-6:2015, 
IEC62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 

9 Πιστοποιητικό για το Σύστημα διαχείρισης της SEASONS DECORATIONS, σύμφωνα με το Πρότυπο 
EN ISO 9001:2015  (20001210005554 TUV AUSTRIA) 

10 Πιστοποιητικό για το Σύστημα διαχείρισης  της SEASONS DECORATIONS σύμφωνα με το Πρότυπο 
EN ISO 14001:2015 (20051210005555 TUV AUSTRIA) 

11 Πιστοποιητικό για το Σύστημα διαχείρισης  της SEASONS DECORATIONS σύμφωνα με το Πρότυπο 
EN ISO 45001:2018 (20152210005556 TUV AUSTRIA) 

12 Υπεύθυνη Δήλωση περί συμμετοχής του υπόχρεου παραγωγού σε ΣΣΕΔ κ.α (16/9/2021) 

13 Βεβαίωση συμμετοχής της "ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΕΣΙΛΙΑ" σε ΣΣΕΔ (12991/08-9-2021 
"Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.") 

14 Βεβαίωση εναλλακτικής διαχείρισης συσκευών της "ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΕΣΙΛΙΑ SEASONS 
DECORATIONS" (08-9-2021 "Ανταποδοτική ανακύκλωση συσκευασιών") 

15 Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (13/8/2020 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

16 Πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης "ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" με το 
διακρ. Τίτλο "SEASONS DECORATIONS" στο μητρώο του Ε.Β.Ε.Πειραιώς (4177/08-9-2021) 

17 Υπεύθυνη Δήλωση ισχύος προσφοράς (16/9/2021) 
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18 Υπεύθυνη Δήλωση περί ακρίβειας υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κ.α. (16/9/2021) 

19 Εικονονογραφημένος Κατάλογος προϊόντων με τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ είναι 
σύμφωνη με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 24670/27-8-2021 διακήρυξη και στην 23/2021 Μελέτη. 

 
Δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 

Στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατατέθηκε το ΕΕΕΣ. 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πίνακας 4Α 

1 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

2 

Υπεύθυνη Δήλωση 1)Συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και όλους 
του όρους της διακήρυξης, 2)Ταύτισης  των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων 
ειδών με αυτών του κατασκευαστικού οίκου, 3)Συμμετοχής του υπόχρεου παραγωγού σε 
ΣΣΕΔ, 4) Συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με το ΠΔ 114/13 (14/9/2021) 

3 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι υποβαλλόμενα απλά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων είναι 
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων (14/9/2021) 

4 Δήλωση συμμόρφωσης ή απόκλισης με Τεχνικές προδιαγραφές 

5 Βεβαίωση συμμετοχής της "ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε." σε ΣΣΕΔ (27/8/2021 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.) 

6 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε." στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (27/8/2021 
"Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

7 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε." στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(08/7/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

8 
Βεβαίωση συμμετοχής της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε." στο συλλογικό σύστημα της ΕΕΑΑ 
(Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης) Α.Ε. (70744/08-7-2021) 

9 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε." στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (06/7/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

10 
Βεβαίωση συμμετοχής της "ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε." σε ΣΣΕΔ (12772/09-7-2021 
"ανακύκλωση συσκευών α.ε.") 

11 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "SIGNIFY HELLAS A.E." στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(01/9/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

12 
Βεβαίωση συμμετοχής της "SIGNIFY HELLAS A.E." σε ΣΣΕΔ (12948/01-9-2021 "ανακύκλωση 
συσκευών α.ε.") 

13 Βεβαίωση ανακύκλωσης της "ASTRON LIGHTING SOLUTIONS LTD" (04/01/2021) 

14 
Ξενόγλωσσο έγγραφο,  χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως 
απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης (NIKI METAL) 

15 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ELMA-ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣ Α.Ε." στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(27/8/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

16 
Βεβαίωση συμμετοχής της "ELMA-ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣ Α.Ε." σε ΣΣΕΔ (27/8/2021 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ 
Α.Ε.) 
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17 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "KARANIKOLAS GROUP A.E." στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(06/7/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

18 
Βεβαίωση συμμετοχής της "KARANIKOLAS GROUP Α.Ε." σε ΣΣΕΔ (12761/07-7-2021 
"ανακύκλωση συσκευών α.ε.") 

19 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ O.E." στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (14/9/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

20 
Βεβαίωση συμμετοχής της "ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ Ο.Ε." σε ΣΣΕΔ (09/7/2021 
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.) 

21 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 της ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
12079-1-6    02/7/2021) 

22 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΕΛΕΜΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (07/7/2021 
"Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

23 
Βεβαίωση συμμετοχής της "ΕΛΕΜΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε ΣΣΕΔ (12758/07-7-2021 "ανακύκλωση συσκευών 
α.ε.") 

24 
Βεβαίωση συμμετοχής της "ΕΛΕΜΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε ΣΣΕΔ (37755/26-02-2021 "Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.") 

25 
Βεβαίωση Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.  περί συμμετοχής της "ΕΛΕΜΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  στο Σύστημα για τις 
συσκευασίες που διέθεσε στην εγχώρια αγορά το 2020 (26/02/2021) 

26 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "3Μ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε." στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(06/7/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

27 
Βεβαίωση συμμετοχής της "3Μ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε." σε ΣΣΕΔ (12754/06-7-2021 "ανακύκλωση 
συσκευών α.ε.") 

28 
Βεβαίωση συμμετοχής της "FEILO SYLVANIA GREECE A.E.E.E." σε ΣΣΕΔ (13031/14-9-2021 
"ανακύκλωση συσκευών α.ε.") 

29 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "FEILO SYLVANIA GREECE A.E.E.E." στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (14/9/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

30 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΛΕΝΤΒΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (13/8/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

31 
Βεβαίωση συμμετοχής της "ΛΕΝΤΒΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." σε ΣΣΕΔ (12910/13-8-2021 
"ανακύκλωση συσκευών α.ε.") 

32 
Πιστοποιητικό της MIRTEC για το καλώδιο E1VV-U, σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα ELOT 
843:1986+A1:2003+A2:2016 (CAB-003.05  01-7-2019) 

33 
Πιστοποιητικό της MIRTEC για το καλώδιο A05VV-U, σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα ELOT 
563.4:1997+ELOT 563.4.1:2009 (CAB-003.08  01-7-2019) 

34 Δήλωση συμμόρφωσης της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε." με την οδηγία 2014/35/EU 

35 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε." με τις οδηγίες 2002/95/ΕΚ και 
2011/65/ΕΚ (RoHS) 

36 
Δήλωση συμμόρφωσης της "SCHNEIDER" με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2011/65/EU και 
2015/863/EU 

37 Δήλωση συμμόρφωσης της "SIGNIFY" με τις οδηγίες 2014/35/EU  και 2011/65/EU 
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38 Δήλωση συμμόρφωσης CE της SIGNIFY με τις Οδηγίες 2014/35/EU και 2011/65/EU 

39 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ASTRON LIGHTING SOLUTIONS LTD" με τις οδηγίες 
2014/35/EU  και 2011/65/EU  

40 
Ξενόγλωσσο έγγραφο της SIBA, χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
όπως απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης  

41 
Δήλωση συμμόρφωσης της "TEKOX" με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2011/65/EU και 
2015/863/EU 

42 
Δήλωση συμμόρφωσης της "LEDVANCE LIGHTING CO LTD" με τις οδηγίες 2014/35/EU, 
2014/30/EU και 2009/125/EU,244/2009, 245/2009, 1194/2021, 2011/65/EU, 2014/53/EU 

43 
Δήλωση συμμόρφωσης της "SYLVANIA" με τις οδηγίες 2014/35/EE, 2011/65/EE, 
2010/30/EE, 2009/125/EU και 2014/30/EE 

44 
Δήλωση συμμόρφωσης της "SYLVANIA" με τις οδηγίες 2014/35/EE, 2010/30/EE, 
2011/65/EE, 2009/125/EK και 2014/30/EE 

45 
Δήλωση συμμόρφωσης της "SCHNEIDER" με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2011/65/EU και 
2015/863/EU (SC16040408F) 

46 
Δήλωση συμμόρφωσης της "SCHNEIDER" με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2011/65/EU και 
2015/863/EU (SC16040407G) 

47 
Περιγραφή-Προδιαγραφές και Τεχνικά χαρακτηριστικά για πύλερ εξωτερικού χώρου 
(ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ) 

48 Πιστοποιητικό CE της Hellas Cert (901036/27-01-2010) 

49 Περιγραφή ράβδου γείωσης  

50 Πιστοποιητικό της VDE για έγκριση σήμανσης στην 3Μ (40012689 07-01-2005) 

51 
Πιστοποιητικό της SGS (DE19/819944480) για το σύστημα διαχείρισης της LEDVANCE κατά 
ISO 9001:2015 

52 
Πιστοποιητικό της sicZert (ZQ 32760920441023) για το σύστημα διαχείρισης της SIBA κατά 
ISO 9001:2015 

53 
Πιστοποιητικό της TUV NORD (44 100 124668) για το σύστημα διαχείρισης της ASTRON 
LIGHTING SOLUTIONS LTD κατά ISO 9001:2015 

54 
Πιστοποιητικό της BUREAU VERITAS (GR000746) για το σύστημα διαχείρισης της ΕΛΕΜΚΟ 
Α.Ε. κατά ISO 9001:2015 

55 
Πιστοποιητικό της TUV NORD (44 100 124660) για το σύστημα διαχείρισης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. κατά ISO 9001:2015 

56 
Πιστοποιητικό της DNV-GL (4462-2008-AQ-RGC-RvA) για το σύστημα διαχείρισης της 3M 
κατά ISO 9001:2015 

57 
Πιστοποιητικό της BUREAU VERITAS (195538-UK) για το σύστημα διαχείρισης της 
SCHNEIDER κατά ISO 9001:2015 

58 
Πιστοποιητικό της SGS (NL16/81844057) για το σύστημα διαχείρισης της SIGNIFY κατά ISO 
9001:2015 

59 
Πιστοποιητικό της MSZERT (QMS 181207-00918) για το σύστημα διαχείρισης της SYLVANIA 
κατά ISO 9001:2015 

60 
Πιστοποιητικό της LETRINA SA (1720692) για το σύστημα διαχείρισης της ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ 
κατά ISO 9001:2015 

61 Ενημερωτικά φυλλάδια με περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερόμενων ειδών 
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Από τον έλεγχο των ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά RoHS. Έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με το ΠΔ 
114/13, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για τη μη κατάθεση του εν λόγω πιστοποιητικού, 
όπως απαιτείται από τη Μελέτη 23/2021 (Β. Λοιπές Απαιτήσεις). 

2) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά σήμανσης CE ή ισοδύναμα, για όλα τα προσφερόμενα είδη, για τα 
οποία απαιτείται σύμφωνα με τη Μελέτη23/2021 (Β. Λοιπές Απαιτήσεις). (Έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά 
μόνο για τα είδη της Μελέτης με Α/Α:3, 4, 6 και 7). 

3) Έχει κατατεθεί ξενόγλωσσο έγγραφο χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως 
απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης.  

Δυνάμει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, η Επιτροπή του Διαγωνισμού έστειλε στον Οικονομικό φορέα 
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στις 22/10/2021 το υπ’ αριθμ. 30880/21-10-2021 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε η υποβολή 
των εγγράφων που έλειπαν εντός προθεσμίας  δέκα ημερών από την κοινοποίησή του.  

Ο οικονομικός φορέας ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. απέστειλε στο Δήμο Κορινθίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
εμπρόθεσμα την 01/11/2021, τα έγγραφα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (4Β). Το e-mail πήρε 
αρ. πρωτ. 32158/02-11-2021. 

Πίνακας 4Β 

1 
Πιστοποιητικό της sicZert (ZQ 32760920441023) για το σύστημα διαχείρισης της SIBA κατά ISO 
9001:2015 

2 

Διευκρινίσεις της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις οποίες: 

α) οι Δηλώσεις συμμόρφωσης των κατασκευαστών-προμηθευτών ισοδυναμούν με τα ζητούμενα 
πιστοποιητικά RoHS και CE.  

β) Κατάθεση επικυρωμένης μετάφρασης του ξενόγλωσσου πιστοποιητικού της SIBA ISO 9001:2015 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξετάστηκαν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στις 08/11/2021. 

Από την εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό φορέα 
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1) Το Πιστοποιητικό της sicZert (ZQ 32760920441023) για το σύστημα διαχείρισης της SIBA κατά ISO 
9001:2015 είχε ήδη κατατεθεί. Εντός του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς υπάρχει άλλο ξενόγλωσσο 
έγγραφο για το οποίο δεν έχει κατατεθεί η μετάφρασή του. 

2) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά RoHS. Έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με το ΠΔ 
114/13, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για τη μη κατάθεση του εν λόγω πιστοποιητικού, 
όπως απαιτείται από τη Μελέτη 23/2021 (Β. Λοιπές Απαιτήσεις). 

3) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά σήμανσης CE ή ισοδύναμα, για όλα τα προσφερόμενα είδη (Έχουν 
κατατεθεί πιστοποιητικά μόνο για τα είδη της Μελέτης με Α/Α:3, 4, 6 και 7). 

Δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατατέθηκαν τα εξής: 

Πίνακας 5α 

1 ΕΕΕΣ 

2 Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3Η Τροποποίηση Καταστατικού Ετερόρρυθμης εταιρείας 

3 
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας 
(1596291.2316745/08-9-2021) 

4 Γενικό Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (1596291.2316744/08-9-2021) 
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5 

Υπεύθυνη Δήλωση περί συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και όλους 
τους όρους της διακήρυξης, περί ταύτισης των προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών με 
αυτών του κατασκευαστικού οίκου, περί κατάθεσης Βεβαιώσεων ΣΣΕΔ, περί χρονικής ισχύος 
της προσφοράς και περί ακρίβειας ιδιωτικών εγγράφων (13/9/2021). 

 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πίνακας 5Β 

1 

Υπεύθυνη Δήλωση περί συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και 
όλους τους όρους της διακήρυξης, περί ταύτισης των προδιαγραφών των προσφερόμενων 
ειδών με αυτών του κατασκευαστικού οίκου, περί κατάθεσης Βεβαιώσεων ΣΣΕΔ, περί 
χρονικής ισχύος της προσφοράς και περί ακρίβειας ιδιωτικών εγγράφων (13/9/2021) 

2 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

3 
Πιστοποιητικό της SISTEMA (0521Q152) για το σύστημα διαχείρισης της ΠΑΝ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ E.E. κατά ISO 9001:2015 

4 
Πιστοποιητικό της SISTEMA (0521E153) για το σύστημα διαχείρισης της ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ E.E. κατά ISO 14001:2015 

5 
Πιστοποιητικό της SISTEMA (0521Ο154) για το σύστημα διαχείρισης της ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ E.E. κατά ISO 45001:2018 

6 
Πιστοποιητικό της ICB ( ICB/21318 IS) για το σύστημα διαχείρισης της ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ E.E. κατά ISO 27001:2013 

7 
Πιστοποιητικό της TUV NORD (44 100 124660) για το σύστημα διαχείρισης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. κατά ISO 9001:2015 

8 Δήλωση συμμόρφωσης της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε." με την Οδηγία 2014/35/EU 

9 
Ξενόγλωσσο έγγραφο της HELLENIC CABLES  χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα όπως απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης 

10 Δήλωση συμμόρφωσης της "HELLENIC CABLES" με την Οδηγία 2006/95/ΕΚ (031) 

11 Δήλωση συμμόρφωσης της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε." με την Οδηγία 2006/95/EC 

12 Δήλωση συμμόρφωσης της "HELLENIC CABLES" με την Οδηγία 2006/95/ΕΚ (034) 

13 Έγγραφο γνωστοποίησης της EUROLAMP 

14 Έγγραφο γνωστοποίησης της EUROLAMP 

15 Επιστολή Εξουσιοδότησης της GACIA προς τη EUROLAMP 

16 
Πιστοποιητικό της KAIXIN (06921Q16173R2M) για το σύστημα διαχείρισης της GACIA κατά 
ISO 9001:2015 

17 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU και 2011/65/EU (500-
42304) 

18 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU και 2011/65/EU (500-
42305) 

19 
Πιστοποιητικό της SGS (NL 16/818844057) για το σύστημα διαχείρισης της SIGNIFY κατά 
ISO 9001:2015 

20 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ της SIGNIFY με τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ 

21 
Πιστοποιητικό της TYV NORD (44 100 124668) για το σύστημα διαχείρισης της ASTRON 
LIGHTING SOLUTIONS LTD κατά ISO 9001:2015 
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22 Βεβαίωση της ASTRON LIGHTING SOLUTIONS LTD (01/8/2019) 

23 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ASTRON LIGHTING SOLUTIONS LTD." με τις Οδηγίες 
2014/35/EU και 2011/65/EU 

24 
Πιστοποιητικό της SICzERT (ZQ 32760920441023) για το σύστημα διαχείρισης της SIBA 
κατά ISO 9001:2015 

25 Δήλωση συμμόρφωσης της SIBA με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ 

26 
Ξενόγλωσσο έγγραφο της SIBA  χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
όπως απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης 

27 
Πιστοποιητικό της VTI  (91340200560663996A) για το σύστημα διαχείρισης της 
CHANGHONG κατά ISO 9001:2015 

28 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU και 2011/65/EU (147-
54014) 

29 
Πιστοποιητικό της CQC  (00119Q35201R5S/3200) για το σύστημα διαχείρισης της 
CHANGZHOU κατά ISO 9001:2015 

30 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU και 2011/65/EU (147-
19005) 

31 
Πιστοποιητικό της DQS  (30550481 QM15) για το σύστημα διαχείρισης της EUROLAMP 
κατά ISO 9001:2015 

32 
Πιστοποιητικό της QMS  (50820Q10031R0S) για το σύστημα διαχείρισης της Suzhou κατά 
ISO 9001:2015 

33 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU και 2011/65/EU (147-
86015) 

34 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU και 2011/65/EU (147-
86023) 

35 
Πιστοποιητικό της QMS  (12820Q20938R1M) για το σύστημα διαχείρισης της Zhejiang κατά 
ISO 9001:2015 

36 
Βεβαίωση εγγύησης καλής λειτουργίας  για την 147-77017 λάμπα LED Κοινή 24W E27 
4000K 220-240V από τη EUROLAMP (14/9/2021) 

37 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU,  2014/30/EU και 
2015/863/EU και 2011/65/EU(147-77017) 

38 
Πιστοποιητικό της VIT (91330110143031568Q) για το σύστημα διαχείρισης της Zhejiang 
κατά ISO 9001:2015 

39 
Βεβαίωση εγγύησης καλής λειτουργίας  για την 147-84963 λάμπα LED SMD T100 30W E27 
4000K 165-265V IP65 από τη EUROLAMP (14/9/2021) 

40 
Εγγύηση καλής λειτουργίας για τις λάμπες με κωδικούς: α)147-77017  λάμπα LED Κοινή 
24W E27 4000K 220-240V και β) 147-84963 λάμπα LED SMD T100 30W E27 4000K 165-
265V IP65 από την "ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." (13/9/2021) 

41 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU,  2014/30/EU και  
2011/65/EU(147-84963) 

42 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (30/8/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

43 
Βεβαίωση συμμετοχής της "ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." σε ΣΣΕΔ (15/7/2021 
"ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.") 
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44 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "EUROLAMP" στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (29/6/2021 
"Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

45 Βεβαίωση συμμετοχής της  "EUROLAMP"σε ΣΣΕΔ (15/6/2021 ΑΦΗΣ) 

46 Βεβαίωση συμμετοχής της  "EUROLAMP"σε ΣΣΕΔ (29/6/2021 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.) 

47 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "CRELI" στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (31/8/2021 
"Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

48 Βεβαίωση συμμετοχής της  "CRELI"σε ΣΣΕΔ (31/8/2021 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.) 

49 
Βεβαίωση συμμετοχής της  "CRELI"σε ΣΣΕΔ (10/9/2021 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ) 

50 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ" στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(08/7/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

51 Βεβαίωση συμμετοχής της  "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ"σε ΣΣΕΔ (70744/08-7-2021 ΕΕΑΑ) 

52 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "SIGNIFY HELLAS A.E." στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(01/9/2021 "Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης") 

53 
Βεβαίωση συμμετοχής της  "SIGNIFY"σε ΣΣΕΔ (12948/01-9-2021 "ανακύκλωση συσκευών 
α.ε.") 

54 
Πιστοποιητικό της KSA  (QMS-0260) για το σύστημα διαχείρισης της LS ELECTRIC κατά ISO 
9001:2015 

55 Δήλωση συμμόρφωσης της LSIS , με την οδηγία 2006/95/ΕΚ 

56 
Ξενόγλωσσο έγγραφο της LSIS, χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
όπως απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης 

57 
Πιστοποιητικό της Q-CERT  (040411/2842) για το σύστημα διαχείρισης της CRELI A.E. κατά 
ISO 9001:2015 

58 Περιγραφή του Πίλλαρ από την CRELI A.E. 

59 
Δήλωση συμμόρφωσης της CRELI A.E. για το πίλαρ , με την οδηγία 73/23/ΕΟΚ και τα 
πρότυπα: ΕΝ 62208:2011, ΕΝ 60439-1,IEC 439-1, RoHS 2011/65/EU 

60 
Πιστοποιητικό   (17918Q16343R0S) για το σύστημα διαχείρισης της Wenzhou κατά ISO 
9001:2015 

61 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2015/863/EU και  2011/65/EU και 
τα πρότυπα IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62327-7:2015 (147-08801). 

62 
Πιστοποιητικό της SGS  (CN16/21436 για το σύστημα διαχείρισης της "ACHEM ADHESIVE 
PRODUCT (JIANGSU)" κατά ISO 9001:2015 

63 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2015/863/ΕΕ και  2014/35/ΕΕ (147-
34009) 

64 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ EUROLAMP ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & 
SIA E.E. 

65 
Πιστοποιητικό   (ΑΝΑΒ19Q0224R0S) για το σύστημα διαχείρισης της Taizhou κατά ISO 
9001:2015 

66 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2015/863/EU και  2011/65/EU (600-22100) 

67 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2015/863/EU και  2011/65/EU (600-22101) 
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68 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2015/863/EU και  2011/65/EU (600-22102) 

69 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2015/863/EU και  2011/65/EU (600-22103) 

70 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2015/863/EU και  2011/65/EU (600-22108) 

71 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2015/863/EU και  2011/65/EU (600-22109) 

72 
Δήλωση συμμόρφωσης της EUROLAMP, με τις οδηγίες 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2015/863/EU και  2011/65/EU (600-11112) 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά RoHS για τα είδη του παραρτήματος Ι του ΠΔ 114/13 και της Οδηγίας 
2011/65/ΕΕ, ούτε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται με το ΠΔ 
114/13, με επαρκή αιτιολόγηση για τη μη κατάθεση του πιστοποιητικού (Β. Λοιπές Απαιτήσεις). 

2) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά σήμανσης CE ή ισοδύναμα, για όλα τα προσφερόμενα είδη, για τα 
οποία απαιτείται σύμφωνα με τη Μελέτη23/2021 (Β. Λοιπές Απαιτήσεις).  

3) Έχουν κατατεθεί δυο ξενόγλωσσα έγγραφα χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως 
απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης. 

Δυνάμει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, η Επιτροπή του Διαγωνισμού έστειλε στον Οικονομικό φορέα 
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στις 22/10/2021 το υπ’ αριθμ. 30882/21-10-2021 έγγραφο, με το οποίο 
ζητήθηκε η υποβολή των εγγράφων που έλειπαν εντός προθεσμίας  δέκα ημερών από την κοινοποίησή του.  

Ο οικονομικός φορέας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. απέστειλε στο Δήμο Κορινθίων με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, εμπρόθεσμα την 29/10/2021, τα έγγραφα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (5Γ). Το 
e-mail πήρε αρ. πρωτ. 31748/29-10-2021. 

Πίνακας 5Γ 

1 Δήλωση συμμόρφωσης της LSIS με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS). 

2 Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS). 

3 Δήλωση συμμόρφωσης της SIBA με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS). 

4 

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: 

-Για τη συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών με το ΠΔ 114/13 

-Ότι στην προσφορά δε συμπεριλήφθηκε η ανωτέρω δήλωση καθώς είχαν ήδη κατατεθεί οι δηλώσεις 
συμμόρφωσης όλων των προϊόντων σχετικά με την Οδηγία RoHS, οι οποίες συμμορφώνονται με το 
ΠΔ 114/13. 

-Ότι έχουν ήδη κατατεθεί ισοδύναμα πιστοποιητικά σήμανσης CE (Δηλώσεις συμμόρφωσης για όλα 
τα προσφερόμενα είδη για τα οποία απαιτείται, σε πληθώρα των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η 
συμφωνία των προσφερομένων ειδών με την Οδηγία RoHS, ενώ σε όσα εκ των οποίων δε 
συμπεριλαμβάνεται η Οδηγία RoHS, έχει κατατεθεί ξεχωριστή δήλωση από τον εκάστοτε 
κατασκευαστή. 

-Ότι καταθέτει με επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα για τα ξενόγλωσσα έγγραφα που 
έχουν κατατεθεί (SIBA και LSIS) βάση διευκρινίσεων, αλλά και από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. 

-Ότι όλα τα είδη φέρουν τη σήμανση CE, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την Οδηγία RoHS και 
προέρχονται από εργοστάσια πιστοποιημένα με ISO 9001:2015 

-Ότι βεβαιώνει την ακρίβεια των ιδιωτικών εγγράφων των οποίων καταθέτει σε απλή φωτοτυπία. 
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξετάστηκαν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στις 08/11/2021. 

Από την εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό φορέα 
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά RoHS για τα είδη του παραρτήματος Ι του ΠΔ 114/13 και της Οδηγίας 
2011/65/ΕΕ. Στην Υπεύθυνη Δήλωση που εστάλη από τον οικονομικό φορέα στις 29/10/2021 αναφέρεται η 
συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών με το ΠΔ 114/13, χωρίς ωστόσο να αιτιολογείται η μη κατάθεση 
πιστοποιητικών RoHS.  

3) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά σήμανσης CE ή ισοδύναμα, για όλα τα προσφερόμενα είδη, για τα 
οποία απαιτείται σύμφωνα με τη Μελέτη23/2021. 

Δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα SMK GROUP 

Εντός του φακέλου της προσφοράς υπήρχαν μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πίνακας 6 

1 Εικονογραφημένος Κατάλογος προϊόντων με τεχνικά χαρακτηριστικά 

2 Εικονογραφημένο φυλλάδιο SMK GROUP ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Η προσφορά δεν κατατέθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.2.2. και  2.4.2.3 της υπ' αριθμ. 24670/27-8-
2021 διακήρυξης. 

2) Δεν κατατέθηκαν δικαιολογητικά συμμετοχής ΕΕΕΣ. 

3) Δεν κατατέθηκε τεχνική προσφορά, ούτε τα δικαιολογητικά της. 

4) Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά. 

Δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα AMBER ENERGY 
Στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατατέθηκε το ΕΕΕΣ. 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πίνακας  7A 

1 
Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και με όλους τους 
όρους της διακήρυξης (16/9/2021) 

2 
Υπεύθυνη Δήλωση ταύτισης προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών με αυτών του 
κατασκευαστικού οίκου (16/9/2021) 

3 Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης προσφερομένων ειδών με το ΠΔ 114/13 

4 Υπεύθυνη Δήλωση περί συμμετοχής του υπόχρεου παραγωγού σε ΣΣΕΔ (16/9/2021) 

5 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

6 
Δήλωση Απόδοσης (0317-0012-17 "Hellenic Cables") σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (EU) 
ΑΡΙΘ. 305/2011 

7 Δήλωση συμμόρφωσης CE (038/10-10-2014 "Hellenic Cables") 

8 
Πιστοποιητικό της TUV NORD (20001210005554 ) για το  Σύστημα διαχείρισης της  "ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε." σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015. 

9 Δήλωση συμμόρφωσης CE (NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΕ) (ΕΛΟΤ 563.5) 

10 
Πιστοποιητικό της  BUREAU VERITAS (GR001416/17-11-2020) για το  Σύστημα διαχείρισης της  
"NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.", σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015. 
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11 Δήλωση συμμόρφωσης CE (NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΕ) (ΕΛΟΤ 563.4) 

12 Δήλωση συμμόρφωσης της ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ με την οδηγία 2014/35/EU. 

13 Βεβαίωση συμμετοχής της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" σε ΣΣΕΔ (03/8/2021 "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ") 

14 
Πιστοποιητικό εγγραφής της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (03/8/2021 
"ε.ο.αν.") 

15 
Πιστοποιητικό της DQS(268926  QM15 27/5/2020 ) για το  Σύστημα διαχείρισης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΑΕΒΕ" σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015. 

16 
Πιστοποιητικό της DQS(268926  UM15 27/5/2020 ) για το  Σύστημα διαχείρισης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΑΕΒΕ" σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 14001:2015. 

17 
Πιστοποιητικό της DQS(268926  OHS18 27/5/2020 ) για το  Σύστημα διαχείρισης της 
"ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 45001:2018. 

18 Δήλωση συμμόρφωσης με την Οδηγία 2014/35/EU (10/11/2014 "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ") 

19 
Δήλωση συμμόρφωσης με τις Οδηγίες 2014/35/EU, 2011/65/EU (RoHS) (ASTRON LIGHTING 
SOLUTIONS LTD 03/01/2020) 

20 
Βεβαίωση της ASTRON LIGHTING SOLUTIONS (10/5/2013) περί νόμιμης εξουσιοδότησης  από 
Schwabe Hellas AE, για παραγωγή προϊόντων και χρήσης ονόματος και λογοτύπου. 

21 
Πιστοποιητικό  της TYV NORD (44 100 124668  28/12/2018 ) για το  Σύστημα διαχείρισης της 
"ASTRON LIGHTING SOLUTIONS LTD" σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015. 

22 
Ξενόγλωσσο έγγραφο της SIBA χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως 
απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης (sicZert) 

23 
Ξενόγλωσσο έγγραφο,  χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως απαιτείται 
από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης (sicZert) 

24 
Ξενόγλωσσο έγγραφο,  χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως απαιτείται 
από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης (VDE) 

25 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με την Οδηγία 2014/30/EU (08/12/2016) (Πολλοί 
τύποι) 

26 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με την Οδηγία 2014/35/EU (08/12/2016) (Πολλοί 
τύποι) 

27 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με την Οδηγία 2011/65/EU (08/12/2016) (Πολλοί 
τύποι) 

28 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με την Οδηγία 2014/30/EU (08/12/2016) (Πολλοί 
τύποι) 

29 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με την Οδηγία 2014/35/EU (08/12/2016) (Πολλοί 
τύποι) 

30 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με την Οδηγία 2011/65/EU (08/12/2016) (Πολλοί 
τύποι) 

31 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με την Οδηγία 2014/30/EU (28/8/2019) (Τύπος 
Α8018NWK) 

32 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με την Οδηγία 2014/35/EU (28/8/2019) (Τύπος 
Α8018NWK) 

33 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με την Οδηγία 2011/65/EU (28/8/2019) (Τύπος 
Α8018NWK) 
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34 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με τις Οδηγίες 2014/30/EU, 2014/35/EU και 
2011/65/EU (28/8/2019) (Τύπος T10035NW) 

35 
Δεκαοκτώ ξενόγλωσσα έγγραφα, χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως 
απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης (LSIS) 

36 
Ξενόγλωσσο έγγραφο,  χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως απαιτείται 
από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης (KSA) 

37 Τεχνική περιγραφή του PILLAR από την CRELI A.E. 

38 Δήλωση συμμόρφωσης της CRELI Α.Ε.με τις οδηγίες 2014/35 EU και (LVD) 2011/65EU (RoHS) 

39 
Πιστοποιητικό της Q-CERT (040411/2842) για το  Σύστημα διαχείρισης της "CRELI Α.Ε.", σύμφωνα 
με το Πρότυπο ISO 9001:2015. 

40 Περιγραφή εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας και γείωσης 

41 
Πιστοποιητικό της BUREAU VERITAS (GR000746 ) για το  Σύστημα διαχείρισης της "ΕΛΕΜΚΟ ΑΕ" 
σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015. 

42 
Ξενόγλωσσο έγγραφο,  χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως απαιτείται 
από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης (VINCOTTE) 

43 
Ξενόγλωσσο έγγραφο,  χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως απαιτείται 
από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης (DNV-GL) 

44 
Δύο Δηλώσεις συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ με οδηγίες:(LVD) 2014/35 EU,  (EMC) 
2014/30 EU και RoHS 2011/65 EU (05/5/2019 ), για LED φωτοσωλήνες μονοκάναλους. 

45 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ" με τα πρότυπα: DIN VDE 0285-525-2-21:2012-01, 
EN 50525-2-21, EN 50525-2-21:2011 (05/5/2019 ), για  μηχανισμό LED μονοκάναλου φωτοσωλήνα, 
ενδιάμεσου συνδέσμου μονοκάναλου φωτοσωλήνα, τάπας φωτοσωλήνα. 

46 
Δήλωση συμμόρφωσης της "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ"  με οδηγίες:(LVD) 2014/35 EU,  και RoHS 
2011/65 EU (05/5/2019 ) για το προϊόν LED λαμπάκια σε σειρά με επέκταση από καουτσούκ 
καλώδιο. 

47 Τεχνικά Φυλλάδια προσφερόμενων προϊόντων 

 

Από το έλεγχο των ανωτέρω  διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Στο ΕΕΕΣ αναφέρει ότι λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό για το τμήμα Α3  του. Ο διαγωνισμός αποτελείται 
από τα τμήματα της ομάδας 2 του πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της 23/2021 Μελέτης, δηλαδή από τα 
τμήματα 2Α και 2Β. Από το έντυπο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 
στο διαγωνισμό  για τα τμήματα 2Α και 2Β. 

2) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά RoHS. Έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με το ΠΔ 114/13, 
χωρίς ωστόσο να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για τη μη κατάθεση του εν λόγω πιστοποιητικού, όπως 
απαιτείται από τη Μελέτη 23/2021 (Β. Λοιπές Απαιτήσεις). 

3) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά σήμανσης CE  ή ισοδύναμα, για όποια από τα προσφερόμενα είδη 
απαιτείται σύμφωνα με τη Μελέτη23/2021 (Β. Λοιπές Απαιτήσεις). 

4) Για το είδος  της μελέτης με α/α 25  "Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης διαστάσεων 0,15mm (πάχος) 
X 19mm (πλάτος) Χ 20 m (Μήκος)",  έχει κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο (Prospectus) για μονωτική ταινία  0,13 
mm. 

5) Έχουν κατατεθεί ξενόγλωσσα έγγραφα χωρίς επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όπως 
απαιτείται από την παρ. 2.1.4. της διακήρυξης. 
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Δυνάμει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, η Επιτροπή του Διαγωνισμού έστειλε στον Οικονομικό 
φορέα AMBER ENERGY στις 22/10/2021 το υπ’ αριθμ. 30878/21-10-2021 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε η 
υποβολή των εγγράφων που έλειπαν εντός προθεσμίας  δέκα ημερών από την κοινοποίησή του.  

Ο οικονομικός φορέας AMBER ENERGY απέστειλε  εμπρόθεσμα στο Δήμο Κορινθίων σφραγισμένο 
φάκελο, οποίος πήρε αρ. πρωτ. 31717/29-10-2021. Αποσφραγίστηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 
08/11/2021 και διαπιστώθηκε ότι περιείχε τα έγγραφα που περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας  7B 

1 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι συμμετέχει στο διαγωνισμό στα Τμήματα 2Α και 
2Β. 

2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου: 
-ότι τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται με το ΠΔ 114/13,  
-ότι τα προσφερόμενα είδη για τα οποία καταθέτει προσφορά δεν υποχρεούται να συνοδεύονται 
όλα από το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης RoHS και αυτό κατατίθεται μόνο όταν για ένα υλικό 
απαιτείται υποχρεωτικά και ζητείται από την αρμόδια υπηρεσία αξιολόγησης. 

3 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι έχει επισυνάψει τα πιστοποιητικά του 
κατασκευαστή για όποια υλικά απαιτείται στο φύλλο συμμόρφωσης και είναι σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης και της Μελέτης 

4 Τεχνικό φυλλάδιο για μονωτική ταινία διαστάσεων διαστάσεων 0,15mm  X 19mm Χ 20 m 

5 Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 13501-6 

6 Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 13501-6 και 
την εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή  ΕΝ 50575:2014+Α1:2016 

7 Δήλωση συμμόρφωσης της SIBA με την Οδηγία 201/35/ΕΕ  

8 Πιστοποιητικό της VDE για το προϊόν της TEKOX σύμφωνα με DIN ΕΝ 60127-1 (VDE 0820-1):2007-02,  
EN 60127-1-2006,  DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Tell 6) 2003:10 , EN 60127-6:1994+A11996+A2: 2003 
(Αρ. Πιστοποιητικού: 1442700-1170-0001/119334) 

9 Πιστοποιητικό της sicZert (ZQ 32760920441023) για το σύστημα διαχείρισης της SIBA κατά ISO 
9001:2015 

10 Δήλωση συμμόρφωσης της LSIS για προϊόντα της σύμφωνα με τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 
2011/65/ΕΕ. 

11 Δήλωση συμμόρφωσης της LSIS για προϊόντα της σύμφωνα με τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ. 

12 Δήλωση συμμόρφωσης της LSIS για προϊόντα της σύμφωνα με  τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ 

13 Δήλωση συμμόρφωσης της LSIS για προϊόντα της σύμφωνα με τα τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 
2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ. 

14 Δήλωση συμμόρφωσης της LSIS για προϊόντα της σύμφωνα με τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 
2011/65/ΕΕ. 

15 Έντεκα (11) Δηλώσεις συμμόρφωσης της LSIS για προϊόντα της σύμφωνα με  τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 
2011/65/ΕΕ. 

16 Πιστοποιητικό της KSA (QMS- 0260 ) για το  Σύστημα διαχείρισης της GYEONGGI-DO σύμφωνα με το 
Πρότυπο ISO 9001:2015. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξετάστηκαν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στις 08/11/2021. 

Από την εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό φορέα 
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά RoHS για τα είδη του παραρτήματος Ι του ΠΔ 114/13 και της Οδηγίας 
2011/65/ΕΕ. Η αιτιολόγηση που αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη μη κατάθεση 
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πιστοποιητικών  δεν είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 23/2021 Μελέτη, σύμφωνα με την οποία ζητούνται 
τα εν λόγω πιστοποιητικά. 

3) Δεν έχουν κατατεθεί πιστοποιητικά σήμανσης CE ή ισοδύναμα, για όποια από τα προσφερόμενα είδη, 
απαιτείται σύμφωνα με τη Μελέτη23/2021. 

…………………………. 

Η Επιτροπή, κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων, συνέταξε πρακτικό προτού ζητηθούν συμπληρώσεις, 
αποσαφηνίσεις πληροφοριών και δικαιολογητικών δυνάμει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016  και 
εισηγήθηκε εσφαλμένα την έγκρισή του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, χωρίς να έχουν 
αξιολογηθεί οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, κρίθηκαν αποδεκτά.  

Η εσφαλμένη εισήγηση είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση της υπ’ αριθμ.  45/524/2021 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων. Ακολούθησε νέα εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού, προς 
της Οικονομική Επιτροπή, για ανάκληση της πιο πάνω Απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 
46/534/2021ΟΕ ανακάλεσε την υπ’ αριθμ. 45/524/2021 Απόφασή της. 

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 46/534/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, 
η Επιτροπή του Διαγωνισμού προέβη στην αποστολή εγγράφων  στους οικονομικούς φορείς των οποίων οι 
τεχνικές προσφορές δεν ήταν πλήρεις, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, στην αξιολόγηση των κατατεθέντων 
δικαιολογητικών, στην τροποποίηση του πρακτικού και στην επανασύνταξή του σε  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 
10/11/2021. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού: 

1) Για το Τμήμα 2Α-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, αξιολογώντας τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν για το εν λόγω Τμήμα, κρίνει ότι δεν πληρούνται οι όροι της διακήρυξης και 
της Μελέτης από καμία προσφορά και συνεπώς δε θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού, δηλαδή των 
«ΜΕΪΔΑΝΗΣ», Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «GROUP» και «AMBER ENERGY». 

2) Για το Τμήμα 2Β-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ, αξιολογώντας τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές 
που υποβλήθηκαν για το εν λόγω Τμήμα, κρίνει: 

Α)Η προσφορά του οικονομικού φορέα «SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ» πληροί τους 
όρους της διακήρυξης και της Μελέτης και η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα προχωρήσει στην αξιολόγηση 
της οικονομικής του προσφοράς σε ημερομηνία που θα οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Κορινθίων. 

Β) Οι προσφορές των οικονομικών φορέων «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.», «ΜΕΪΔΑΝΗΣ», «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», «SMK GROUP» και «AMBER ENERGY» δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης και της Μελέτης και η 
Επιτροπή διαγωνισμού δε θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών τους προσφορών.  

Κόρινθος 10/11/2021 
Η Επιτροπή 

Τσίρτσης Λεωνίδας 
Παναγοπούλου Φωτεινή 

Πέππας Ευθύμιος 

 

      Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών το από 11-11-2021, Πρακτικό Αρ.2  για την 

Αξιολόγηση  Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής :  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  
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ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Στην Κόρινθο, την 11/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 38/403/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου, να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις οικονομικές 
προσφορές των οικονομικών φορέων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές 
πληρούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 24670/27-8-2021 διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. αρ. 23/2021 μελέτης, 
για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

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

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Τσίρτσης Λεωνίδας 

2. Τακτικό Μέλος Παναγοπούλου Φωτεινή 

3. Τακτικό Μέλος Πέππας Ευθύμιος 

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα μετά τη σύνταξη του πρώτου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού, στο 
οποίο καταχωρήθηκαν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη της το πρακτικό 1, η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση 
της οικονομικής προσφοράς μόνο του οικονομικού φορέα «SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ 
ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ», η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 

Η επιτροπή αξιολογώντας την ανωτέρω οικονομική προσφορά, κρίνει ότι είναι σύμφωνη με τους 
όρους της υπ’ αριθμ. 24670/27-8-2021 διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. αρ. 23/2021 Μελέτης. 

 

                               Πίνακας οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας 

ΟΜΑΔΑ 2Β-Εορταστικά

26

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED 

διαφανής (λευκή)
m 2900 3,50 2,38

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ
6902,00 1656,48 8558,48

27

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED 

διαφανής (κόκκινη)
m 1300 3,50 2,38

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ
3094,00 742,56 3836,56

28

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED 

διαφανής (πράσινη)
m 1300 3,50 1,68

ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ
2184,00 524,16 2708,16

29

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED 

διαφανής (κίτρινη)
m 1300 3,50 1,68

ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ
2184,00 524,16 2708,16

30

Φωτοσωλήνας 10μ συμπαγής LED 

διαφανής (λευκή) με καλώδιο 

προσαρμογής και χωρίς πρόγραμμα

τεμ. 100 42,00 28,70 ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2870,00 688,80 3558,80

31

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1Χ 

τερματικό/τάπα + 1 Χ φις σύνδεσης 

ενδιάμεσο)

τεμ. 650 3,00 2,78 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

1807,00 433,68 2240,68

32

Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς 

πρόγραμμα)
τεμ. 610 23,50 16,78

ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
10235,80 2456,59 12692,39

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσότητα) Χ 

(Προτεινόμη τιμή ανά 

μ/μ)

ΦΠΑ 24%
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Α/Α Οικονομικός Φορέας 

1 SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται τα εξής: 

1)ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2Α-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

α) Την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων «ΜΕΪΔΑΝΗΣ», «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», «ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «SMK GROUP» και «AMBER ENERGY» για τους λόγους που αναφέρονται στο 
πρώτο πρακτικό της επιτροπής. 

β) Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψή του με ανοικτή διαδικασία για το 
συγκεκριμένο τμήμα. 

 
γ) Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη: 
- την παρ. 1στ του άρθρου 221, Ν.4412/2016,  
-ότι στο τμήμα 2Α του διαγωνισμού  δεν κατατέθηκαν πιστοποιητικά RoHS για κανένα είδος από 

κανέναν οικονομικό φορέα,  
-ότι στο τμήμα 2Α του διαγωνισμού  κατατέθηκαν πιστοποιητικά CE για τέσσερα μόνο είδη (εκ των 20 

ειδών στα οποία υπάρχει η απαίτηση), 

Η επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται: 

Την τροποποίηση των όρων της Μελέτης ως προς : 
(i)τη μη αποκλειστική υποβολή των πιστοποιητικών CE και RoHS των κατασκευαστών για τα 

προσφερόμενα είδη και  
(ii)την αποδοχή των Δηλώσεων συμμόρφωσης CE και RoHs των κατασκευαστών για τα προσφερομένα 

είδη. 
 

2)ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2Β-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ 

α) Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ 
ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ» διότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η Τεχνική προσφορά και η Οικονομική προσφορά του  
πληρούν τους όρους της Διακήρυξης και της Μελέτης. 

β) Την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.», «ΜΕΪΔΑΝΗΣ», «ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «SMK GROUP» και «AMBER ENERGY» για τους λόγους που αναφέρονται στο 
πρώτο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

 

Κόρινθος 11/11/2021 

Η Επιτροπή 

Τσίρτσης Λεωνίδας 
Παναγοπούλου Φωτεινή 

Πέππας Ευθύμιος 

 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν 

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τα ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει, του Ν.4497/2017, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης 

και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω   

 

ΑΔΑ: ΨΔΜΛΩΛ7-ΧΜΣ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

         Α.- Εγκρίνει το από 16-09-2021 που ολοκληρώθηκε στις 10-11-2021 σε Ορθή επανάληψη 

Πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ 2- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ προϋπολογισμού μελέτης για την ομάδα 2, 74.398,94€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 23/2021). 

         Β. - Για τα  είδη της Ομάδας 2 Α-Ηλεκτρολογικό Υλικό:  

         1. Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων «ΜΕΪΔΑΝΗΣ», «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», 

«ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «SMK GROUP» και «AMBER ENERGY» διότι δεν πληρούν 

τους όρους της υπ’αριθμ.24670/27-08-2021 διακήρυξης και της υπ’αριθμ.23/2021 Μελέτης και οι 

οποίες δεν προκρίνονται στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού, για τους λόγους που 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό αυτό, 

         2. Κηρύσσει ως άγονο τον διαγωνισμό  για τα  είδη της Ομάδας 2 Α-Ηλεκτρολογικό Υλικό,  
 
         3. Ορίζει την επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας 2 Α- Ηλεκτρολογικό Υλικό, 

με ανοικτή διαδικασία, με  τροποποίηση των όρων της Μελέτης ως προς : 

(i) τη μη αποκλειστική υποβολή των πιστοποιητικών CE και RoHS των κατασκευαστών για τα 

προσφερόμενα είδη και  

(ii) την αποδοχή των Δηλώσεων συμμόρφωσης CE και RoHs των κατασκευαστών για τα 

προσφερομένα είδη. 

         Γ. - Για τα  είδη της Ομάδας 2 Β- Εορταστικά : 

        1. Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα «SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ 

ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ» διότι πληροί τους όρους της υπ’αριθμ.24670/27-08-2021 διακήρυξης και της 

υπ’αριθμ.23/2021 Μελέτης, ο οποίος και προκρίνεται στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο Πρακτικό  αυτό. 

        2. Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.», «ΜΕΪΔΑΝΗΣ», 

«ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «SMK GROUP» και «AMBER ENERGY», διότι δεν πληρούν 

τους όρους της υπ’αριθμ.24670/27-08-2021 διακήρυξης και της υπ’αριθμ.23/2021 Μελέτης και οι 

οποίες δεν προκρίνονται στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, των 

προσφερόντων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού, για τους λόγους που 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό αυτό. 

 

          Δ.- Εγκρίνει το από 11-11-2021, Πρακτικό Αρ.2, για την Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών, 

της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ 2- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
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προϋπολογισμού μελέτης για την ομάδα 2, 74.398,94€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 23/2021). 

        Ε. Αποδέχεται την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «SEASONS DECORATIONS-

ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ» διότι πληροί τους όρους της υπ’αριθμ.24670/27-08-2021 διακήρυξης 

και της υπ’αριθμ.23/2021 Μελέτης. 

        Στ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για τα  είδη της 

Ομάδας 2 Β- Εορταστικά της εν λόγω προμήθειας, τον οικονομικό φορέα «SEASONS 

DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ» σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα προσφοράς: 

 

 

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/644/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 17-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2Β-Εορταστικά

26

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED 

διαφανής (λευκή)
m 2900 3,50 2,38

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ
6902,00 1656,48 8558,48

27

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED 

διαφανής (κόκκινη)
m 1300 3,50 2,38

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ
3094,00 742,56 3836,56

28

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED 

διαφανής (πράσινη)
m 1300 3,50 1,68

ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ
2184,00 524,16 2708,16

29

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED 

διαφανής (κίτρινη)
m 1300 3,50 1,68

ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ
2184,00 524,16 2708,16

30

Φωτοσωλήνας 10μ συμπαγής LED 

διαφανής (λευκή) με καλώδιο 

προσαρμογής και χωρίς πρόγραμμα

τεμ. 100 42,00 28,70 ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2870,00 688,80 3558,80

31

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1Χ 

τερματικό/τάπα + 1 Χ φις σύνδεσης 

ενδιάμεσο)

τεμ. 650 3,00 2,78 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

1807,00 433,68 2240,68

32

Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς 

πρόγραμμα)
τεμ. 610 23,50 16,78

ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
10235,80 2456,59 12692,39
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