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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 23ης-7-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..270/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..23ης/23-7-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..23η Ιουλίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
30210/19-7-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο3 για το διεθνή διαγωνισµό 
"Ενεργειακή αναβάθµιση - αυτοµατοποίηση συστηµάτων 
ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων - εφαρµογές smart cities µε 
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο ∆ιονύσου".».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Τέλους χρήσης & Ταξινόµησης για χορήγηση αδείας και πινακίδων 
κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργων». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2019 – 
30/06/2019.».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού – ανακήρυξη οριστικού ανάδοχου για την 
οµάδα Β της ενότητας  Α του διαγωνισµού προµήθειας τροφίµων για τη σίτιση 
των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογιζόµενης 
αξίας 297.731,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινών µειοδοτών του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Συντήρησης & Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων», συνολικού ποσού 
38.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικών µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
«Αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού ποσού 543.386,60€, 
συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού 
διαγωνισµού για τη µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων, συνολικού 
προϋπολογισµού 99.684,60€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και του 
δικαιώµατος προαίρεσης».  
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  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κοντάκης Κυριάκος. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. . 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Στάικος θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Κριεµάδης Στέφανος. 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..270/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο3 για το διεθνή διαγωνισµό 

"Ενεργειακή αναβάθµιση - αυτοµατοποίηση συστηµάτων 
ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων - εφαρµογές smart cities µε 
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο ∆ιονύσου".».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

Λαµβάνοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'» 

3. Την υπ’ αριθµ. 3616/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία 
εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 2.000,00€ για 
την εκτέλεση της εν θέµατι υπηρεσίας εγγεγραµµένη καταρχήν στον προϋπολογισµό 
του Οικονοµικού έτους 2018, µε Κ.Α. 30.6279.0004 

4. Την υπ’ αριθµ. 496/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε 
την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης. 

5. Το από 17/04/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

6. Την 222/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 

7. Το από 2/7/2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

8. Την 254/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 

9. Το από 19/07/2019 3ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού το οποίο αναφέρει επί 
λέξει: 
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 33oo  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟ 

▪ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  
▪ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART 

CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 68936 

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 

Άννα Αγγελίνα - Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως Πρόεδρος 

Αγγελική Κουρουπάκη – Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος του ∆ήµου 
∆ιονύσου, ως µέλος 

Απόστολος Παπαδόπουλος - Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
ως µέλος 

 

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ανωτέρω 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού παροχής υπηρεσιών - προµηθειών προϋπολογισµού 8.025.208,46€ 
(πλέον Φ.Π.Α.)  που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµ. 496/2018 (Α∆Α: Ψ4Ε6Ω93-ΨΘΠ) 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου  
 

συνήλθαµε στις 19-7-2019 και ώρα 10:00 π.µ. σε δηµόσια συνεδρίαση κατόπιν του εγγράφου 
του κ. ∆ηµάρχου και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µε αρ. πρωτ. 
25507/5.7.2019 αλλά και της 254/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
απορρίφθηκαν τα πρακτικά 1 και 2 και διατάχθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
προκειµένου να αξιολογήσουµε την Τεχνική Προσφορά της Ένωσης Εταιριών «ΟΤΕ Α.Ε. – 
Globitel Α.Ε.». 
Από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων, η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 
1. Φωτιστικά ∆ρόµου. 
Η συµµετέχουσα προσέφερε για τα Φωτιστικά ∆ρόµου LED (Τύπου Φ1, Φ2) της §∆3 της 
Μελέτης του ∆ιαγωνισµού τα φωτιστικά µε ονοµασία: 
GlobilLED Steet Light 38W GL-ST300-W060-038 και  
GlobilLED Steet Light 47W GL-ST300-W060-047. 
 
Σύµφωνα µε τη Μελέτη του ∆ιαγωνισµού «§∆3.3 Απαιτούµενες Πιστοποιήσεις – Εκθέσεις 
∆οκιµών Φωτιστικών» «Παρατηρήσεις – Επιπρόσθετες Ειδικές Απαιτήσεις»:  
β. Οι απαιτήσεις µε α/α 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 του ανωτέρω Πίνακα να αποδεικνύονται µε τις 
απαραίτητες Εκθέσεις ∆οκιµών (Test Report), επί ποινή αποκλεισµού,  
γ. Οι απαιτήσεις µε α/α 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12 να αποδεικνύονται µε τα απαραίτητα 
Πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισµού. 
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Η Επιτροπή έλεγξε τις Εκθέσεις ∆οκιµών και τα Πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν για τα 
ανωτέρω Φωτιστικά ∆ρόµου και διαπίστωσε ορισµένες ελλείψεις και σε εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν.4412/2016,  Άρθρου 102 (Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών), Εδάφιο (4) περί διευκρινήσεων επί του περιεχοµένου της τεχνικής 
προσφοράς) και Εδάφιο (5) περί υποχρέωσης αναζήτησης διευκρινήσεων όταν επίκειται 
αποκλεισµός από τη διαδικασία, απευθύνθηκε στη συµµετέχουσα µε ανάρτηση στην 
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µε την οποία ζήτησε τα εξής:  
 
Ζητείται ∆ιευκρίνηση 
Η Μελέτη του ∆ιαγωνισµού προβλέπει στην Ενότητα  
3.3 Απαιτούµενες Πιστοποιήσεις - Εκθέσεις ∆οκιµών Φωτιστικών 
και στην παράγραφο αυτής µε τίτλο: Παρατηρήσεις - Επιπρόσθετες Ειδικές Απαιτήσεις τα εξής: 
"β. Οι απαιτήσεις µε α/α 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 του ανωτέρω Πίνακα να αποδεικνύονται µε τις 
απαραίτητες Εκθέσεις ∆οκιµών (Test Report), επί ποινή αποκλεισµού. 
γ. Οι απαιτήσεις µε α/α 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12 να αποδεικνύονται µε τις απαραίτητα 
Πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισµού." 
 
Παρακαλείσθε όπως διευκρινιστεί ποια από τα αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς που 
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνιστούν, σε ότι αφορά στα Φωτιστικά LED Street Light 38W και 
47W (GL-ST300-W060-038 και GL-ST300-W060-047 αντίστοιχα),  
1. τις Εκθέσεις ∆οκιµών (Test Report) κατά ΕΝ 60529 και τα Πιστοποιητικά για ΙΡ66, 
2. τις Εκθέσεις ∆οκιµών (Test Report) Ηλεκτρικής Προστασίας  Class I ή II βάσει LVD 
2014/35/EU, 
3. τα Πιστοποιητικά ENEC mark. 
 
Η συµµετέχουσα απάντησε µε ανάρτηση στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µε την οποία 
διευκρίνισε τα παρακάτω: 
 
 
Απάντηση στη ∆ιευκρίνιση 1  
Σε ό,τι αφορά στα Φωτιστικά LED Street Light 38W και 47W (GL-ST300-W060-038 και 
GL-ST300-W060-047 αντίστοιχα), διευκρινίζουµε ότι:  
1. Η συµµετέχουσα Ένωση Εταιρειών «OTE A.E. – Globitel Α.Ε.» έχει υποβάλλει τα 
απαιτούµενα από την διακήρυξη Πιστοποιητικά και Εκθέσεις ως:  
• ΤΦ7.2-Πιστοποιητικό ENEC - GL-ST300.pdf (Πιστοποιητικό κατά EN 60598 για IP66), 
σελ. 3  
• ΤΦ7.3-Πιστοποιητικό LVD - GL-ST300.pdf (Πιστοποιητικό κατά EN 60598 για IP66), 
σελ. 1  
• ΤΦ7.4-Έκθεση ∆οκιµής ΕΝ 60598 - GL-ST300.pdf (Έκθεση ∆οκιµής κατά EN 60598 για 
IP66), σελ. 2  
Στη σελίδα 4 της υποβληθείσας Έκθεσης ∆οκιµής ΕΝ 60598 αναγράφεται ότι το εξεταζόµενο 
φωτιστικό έχει υποβληθεί σε δοκιµή IP66 και στις σελίδες 2, 6, 11, 21 και 31 αναγράφεται ο 
βαθµός προστασίας IP66.  
Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το από 6/2/2019 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων του ∆ήµου 
∆ιονύσου µε αρ. πρωτ. 7039 διευκρινίστηκε ότι «Με βάση το ΕΝ 60598-2-3 πιστοποιείται 
και η προστασία των εν λόγω φωτιστικών από σκόνη και υγρασία (που πρέπει να είναι, ως 
ζητείται, τουλάχιστον ΙΡ66). Οι δε δοκιµές πιστοποίησης της προστασίας (από σκόνη και 
υγρασία) γίνονται κατά το Πρότυπο ΕΝ 60529».  
 
2. Η συµµετέχουσα Ένωση Εταιρειών «OTE A.E. – Globitel Α.Ε.» έχει υποβάλλει τα 
απαιτούµενα από την διακήρυξη Πιστοποιητικά και Εκθέσεις Ηλεκτρικής Προστασίας Class 
I ως:  
• ΤΦ7.2-Πιστοποιητικό ENEC - GL-ST300.pdf (Πιστοποιητικό βάσει LVD 2014/35/EU 
για Ηλεκτρική Προστασίας Class I), σελ. 3  
• ΤΦ7.3-Πιστοποιητικό LVD - GL-ST300.pdf (Πιστοποιητικό βάσει LVD 2014/35/EU για 
Ηλεκτρική Προστασίας Class I), σελ. 1  
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• ΤΦ7.4-Έκθεση ∆οκιµής ΕΝ 60598 - GL-ST300.pdf (Έκθεση ∆οκιµής βάσει LVD 
2014/35/EU για Ηλεκτρική Προστασίας Class I), σελ. 2  
 
3. Η συµµετέχουσα Ένωση Εταιρειών «OTE A.E. – Globitel Α.Ε.» έχει υποβάλλει το 
απαιτούµενο από την διακήρυξη Πιστοποιητικά ENEC mark ως:  
• ΤΦ7.2-Πιστοποιητικό ENEC - GL-ST300.pdf (Πιστοποιητικό ENEC)  
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω υποβληθέντων διευκρινήσεων, η Επιτροπή κρίνει ότι έχουν 
υποβληθεί καλώς όλα τα ζητούµενα από τη Μελέτη του ∆ιαγωνισµού σε ότι αφορά τα 
Φωτιστικά ∆ρόµου. 
2. Λαµπτήρες LED Πάρκων / Πεζοδρόµων (Τύπου Λ1, Λ2, Λ3, Λ4) και Προβολείς. 
 
Η συµµετέχουσα προσέφερε για τους Λαµπτήρες LED Πάρκων / Πεζοδρόµων (Τύπου Λ1, 
Λ2, Λ3, Λ4) της §∆4 της Μελέτης του ∆ιαγωνισµού τους λαµπτήρες  µε ονοµασία: 
GlobilLED Corn Lamp 9W GL-CN-11-09-NW,  
GlobilLED Corn Lamp 30W GL-CN-30-XX-NW, και  
GlobilLED Corn Lamp 36W GL-CN-60-36-NW. 
 
Σύµφωνα µε τη Μελέτη του ∆ιαγωνισµού «§∆4.3 Απαιτούµενες Πιστοποιήσεις – Εκθέσεις 
∆οκιµών Λαµπτήρων» «Παρατηρήσεις – Επιπρόσθετες Ειδικές Απαιτήσεις»:  
β. Οι απαιτήσεις µε α/α 1, 2, 3, 4, 6, 8 του ανωτέρω Πίνακα να αποδεικνύονται µε τις 
απαραίτητες Εκθέσεις ∆οκιµών (Test Report), επί ποινή αποκλεισµού,  
γ. Οι απαιτήσεις µε α/α 1, 2, 3, 8, 9, 10 να αποδεικνύονται µε τα απαραίτητα Πιστοποιητικά, επί 
ποινή αποκλεισµού. 
 
Η Επιτροπή έλεγξε τις Εκθέσεις ∆οκιµών και τα Πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν για τους 
ανωτέρω Λαµπτήρες και διαπίστωσε ορισµένες ελλείψεις και σε εφαρµογή των διατάξεων 
του του Ν.4412/2016, Άρθρου 102 (Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών), Εδάφιο (4) περί διευκρινήσεων επί του περιεχοµένου της τεχνικής 
προσφοράς) και Εδάφιο (5) περί υποχρέωσης αναζήτησης διευκρινήσεων όταν επίκειται 
αποκλεισµός από τη διαδικασία, απευθύνθηκε στη συµµετέχουσα µε ανάρτηση στην 
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µε την οποία ζήτησε τα εξής: 
 
 
Ζητoύνται ∆ιευκρινήσεις 
Α.  
1. Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε εκ νέου και ηλεκτρονικά το αρχείο µε τίτλο ΤΦ12.22-
Έκθεση ∆οκιµής EN 60529 - GL-CN-30-XX-YW - GL-CN-60-XX-YW δεδοµένου ότι είναι 
κατεστραµµένο. 
2. Παρακαλείσθε όπως διευκρινιστεί εάν κάποια από τα αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνιστά Πιστοποιητικό και Test Report κατά EN 60598 για 
τoυς 3 λαµπτήρες (corn lamp) της προσφοράς (GL-CN-11-09-NW, GL-CN-30-XX-NW, GL-
CN-60-36-NW). 
3. Παρακαλείσθε όπως διευκρινιστεί εάν κάποια από τα αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνιστά Πιστοποιητικό κατά EN 62471 για τον λαµπτήρα 
(corn lamp) της προσφοράς GL-CN-60-36-NW. 
B.  
1. Παρακαλείσθε όπως διευκρινιστεί ποια από τα αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς που 
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνιστούν τεχνικό φυλάδιο των προβολέων ZGSM-FGD80H4B 
και ZGSM-FGD160H4B. 
2. Παρακαλείσθε όπως διευκρινιστεί εάν κάποια από τα αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνιστά Πιστοποιητικό και Test Report κατά EN 60529 για 
τους ανωτέρω προβολείς. 
3. Παρακαλείσθε όπως διευκρινιστεί εάν κάποιο από τα αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνιστά Πιστοποιητικό LM-79 για τους ανωτέρω 
προβολείς. 
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Γ.  
1. Παρακαλείσθε όπως διευκρινιστεί σε τι αφορούν τα αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς που 
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά µε στοιχεία για το Cree - XLamp. 
∆. 
1. Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε εκ νέου και ηλεκτρονικά το αρχείο µε τίτλο ΤΦ12.15-
Έκθεση ∆οκιµής EN 62471 - GL-CN-30-XX-YW - GL-CN-60-XX-YW δεδοµένου ότι είναι 
κατεστραµµένο. 
 
 
Η συµµετέχουσα απάντησε µε ανάρτηση στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µε την οποία 
διευκρίνισε τα παρακάτω:  
 
Απάντηση στη ∆ιευκρίνιση 2  
Α.  
1. Το συγκεκριµένο αρχείο έχει υποβληθεί σε µορφή .pdf όπως και όλα τα υπόλοιπα και 
ανοίγει κανονικά από κατάλληλο πρόγραµµα για αρχεία τύπου .pdf  
Υποβάλλεται εκ νέου το αρχείο µε τίτλο ΤΦ12.22-Έκθεση ∆οκιµής EN 60529 - GL-CN-30-
XX-YW - GL-CN-60-XX-YW το οποίο είχαµε υποβάλλει κατά τη διαδικασία υποβολής της 
προσφοράς µας.  
 
2. Σύµφωνα µε το από 6/2/2019 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου µε αρ. 
πρωτ. 7039 διευκρινίστηκε ότι «Το ΕΝ 62560 είναι το ισχύον Πρότυπο για τους λαµπτήρες».  
Από την παραπάνω διευκρίνιση προκύπτει ότι για τους 3 λαµπτήρες (corn lamp) της 
προσφοράς (GL-CN-11-09-NW, GL-CN-30-XX-NW, GL-CN-60-36-NW) τα ηλεκτρονικά 
υποβληθέντα έγγραφα που συνιστούν Πιστοποιητικά και Test Reports κατά EN 62560 είναι 
τα παρακάτω:  
• ΤΦ12.2-Πιστοποιητικό LVD - GL-CN-11-XX-YW.pdf  
• ΤΦ12.3-Έκθεση ∆οκιµής LVD - GL-CN-11-XX-YW.pdf  
• ΤΦ12.12-Πιστοποιητικό LVD - GL-CN-30-XX-YW.pdf  
• ΤΦ12.13-Έκθεση ∆οκιµής LVD - GL-CN-30-XX-YW.pdf  
• ΤΦ12.23-Πιστοποιητικό LVD - GL-CN-60-XX-YW.pdf  
• ΤΦ12.24-Έκθεση ∆οκιµής LVD - GL-CN-60-XX-YW.pdf  
 
3. ∆ιευκρινίζουµε ότι για τον λαµπτήρα (corn lamp) της προσφοράς GL-CN-60-36-NW το 
αρχείο της Τεχνικής Προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και συνιστά Πιστοποιητικό 
κατά EN 62471 είναι το «ΤΦ12.14-Πιστοποιητικό 62471 - GL-CN-30-XX-YW- GL-CN-
60-XX-YW.pdf».  
 
Β.  
1. ∆ιευκρινίζουµε ότι το αρχείο της Τεχνικής Προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και 
συνιστά τεχνικό φυλλάδιο των προβολέων ZGSM-FGD80H4B και ZGSM-FGD160H4B 
είναι το «ΤΦ13-Τεχνικό Φυλλάδιο ZGSM HB Series.pdf»  
2. Η συµµετέχουσα Ένωση Εταιρειών «OTE A.E. – Globitel Α.Ε.» έχει υποβάλλει τα 
απαιτούµενα από την διακήρυξη Πιστοποιητικά και Εκθέσεις ως:  
• ΤΦ17.8-Πιστοποιητικό IP - ZGSM-FGD.pdf (Πιστοποιητικό κατά ΕΝ 60598)  
• ΤΦ17.3-Έκθεση ∆οκιµής LVD - ZGSM-FGD.pdf (Test Report κατά ΕΝ 60598)  
 
Στις σελίδες 3, 4, 5, και 17 της υποβληθείσας Έκθεσης ∆οκιµής LVD αναγράφεται ο βαθµός 
προστασίας IP66.  
 
Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το από 6/2/2019 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων του ∆ήµου 
∆ιονύσου µε αρ. πρωτ. 7039 διευκρινίστηκε ότι «Το ΕΝ 60598-2-5 είναι το ισχύον Πρότυπο 
Προϊόντος για τους προβολείς. Το πρότυπο αυτό πρέπει να πληρούν οι προσφερόµενοι 
προβολείς. Με βάση το ΕΝ 60598-2-5 πιστοποιείται και η προστασία των εν λόγω 
φωτιστικών από σκόνη και υγρασία (που πρέπει να είναι, ως ζητείται, τουλάχιστον ΙΡ66)».  
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3. Σύµφωνα µε την υποσηµείωση του Πίνακα 5 της παρ. 3.3 της Μελέτης, η διακήρυξη 
απαιτούσε την υποβολή Έκθεσης ∆οκιµής LM79 και όχι Πιστοποιητικό LM-79. 
∆ιευκρινίζουµε ότι για τους προσφερόµενους προβολείς τα αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και συνιστούν Εκθέσεις ∆οκιµών LM-79 είναι τα  
• ΤΦ14.1-Έκθεση ∆οκιµής LM-79 ZGSM-FGD80H4B.pdf  
• ΤΦ14.2-Έκθεση ∆οκιµής LM-79 ZGSM-FGD160H4B.pdf  
 
Γ.  
1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα έγγραφα µε στοιχεία για το Cree – Xlamp αφορούν τα 
στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική µονάδα των προσφερόµενων Φωτιστικών LED 
Street Light 38W και 47W (GL-ST300-W060-038 και GL-ST300-W060-047) και έχουν 
υποβληθεί επιπρόσθετα χωρίς να απαιτεί ο διαγωνισµός την προσκόµιση τους. Η υποβολή 
τους έγινε για την απόδειξη της συµµόρφωσης των στοιχείων LED και ως συνέπεια των 
προσφερόµενων φωτιστικών LED µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και την υπερκάλυψη των 
προδιαγραφών.  
2. Το συγκεκριµένο αρχείο έχει υποβληθεί σε µορφή .pdf όπως και όλα τα υπόλοιπα και 
ανοίγει κανονικά από κατάλληλο πρόγραµµα για αρχεία τύπου .pdf  
Υποβάλλεται εκ νέου το αρχείο µε τίτλο ΤΦ12.15-Έκθεση ∆οκιµής EN 62471 - GL-CN-30-
XX-YW - GL-CN-60-XX-YW το οποίο είχαµε υποβάλλει κατά τη διαδικασία υποβολής της 
προσφοράς µας.  
 
 
Α1.  
Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες διευκρινήσεις της ανωτέρω §Α1 η Επιτροπή τις κάνει δεκτές. 
 
 
Α2.  
Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες διευκρινήσεις της ανωτέρω §Α2 για τα Πιστοποιητικά και 
Test Report κατά ΕΝ 60598 για τους 3 λαµπτήρες της συµµετέχουσας, η Επιτροπή κρίνει ότι 
τα αρχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο διαγωνισµό συνιστούν τα ζητούµενα, 
δεδοµένης και της απάντησης του ∆ήµου της 6.2.2019 σε ηλεκτρονικά υποβληθέν αίτηµα 
παροχής διευκρινήσεων στο οποίο αναφερόταν ότι για τους λαµπτήρες οι δοκιµές 
πιστοποίησης της προστασίας (από σκόνη και υγρασία) γίνονται κατά το Πρότυπο ΕΝ 60529.  
 
 
Α3.  
Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες διευκρινήσεις της ανωτέρω §Α3 για το Πιστοποιητικό ΕΝ 
62471 του λαµπτήρα GlobilLED Corn Lamp 36W GL-CN-60-36-NW, η Επιτροπή κρίνει ότι 
το ηλεκτρονικά υποβληθέν αρχείο ΤΦ12.14 το οποίο επικαλείται η συµµετέχουσα συνιστά το 
ζητούµενο πιστοποιητικό. 
 
 
Β1. 
Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες διευκρινήσεις της ανωτέρω §Β1 η Επιτροπή τις κάνει δεκτές. 
 
 
Β2.  
Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες διευκρινήσεις της ανωτέρω §Β2 για το Πιστοποιητικό και 
Test Report των προβολέων κατά ΕΝ 60529 η Επιτροπή κρίνει ότι το ηλεκτρονικά 
υποβληθέν αρχείο ΤΦ17.8 και ίδιο ως ΤΦ.17.3 το οποίο επικαλείται η συµµετέχουσα συνιστά 
το ζητούµενο πιστοποιητικό. 
 
 
Β3. 
Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες διευκρινήσεις της ανωτέρω §Β3 για το LM-79 των 
προβολέων η Επιτροπή κάνει δεκτές τις διευκρινήσεις της συµµετέχουσας. 
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Β4. 
Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες διευκρινήσεις της ανωτέρω §Γ1 η Επιτροπή τις κάνει δεκτές. 
 
Β5. 
Σε ότι αφορά τις υποβληθείσες διευκρινήσεις της ανωτέρω §∆1 η Επιτροπή τις κάνει δεκτές. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κρίνει την υποβληθείσα Τεχνική 
Προσφορά της συµµετέχουσας Ένωσης Εταιριών «ΟΤΕ Α.Ε. – Globitel Α.Ε.» δεκτή 
δεδοµένου ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Μελέτης και συνοδεύονται από όλα τα ζητούµενα στοιχεία, πληροφορίες και πιστοποιητικά.  
 
Περαιτέρω, η Επιτροπή βαθµολογεί την Τεχνική Προσφορά ως προς όλα τα κριτήρια (Τ1 έως 
Τ5) της §6 της ∆ιακήρυξης µε βαθµό 100, οπότε και ο Συνολικός Βαθµός της Τεχνικής 
Προσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας, της Ένωσης Εταιριών «ΟΤΕ Α.Ε. – Globitel 
Α.Ε.» είναι 100. 
 

 

Ολοκληρώνοντας η Ε.∆. : 

1. Σηµειώνει και πάλι ότι η διαδικασία έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στο προηγούµενο στάδιο 
για τους λόγους που έχουν αναφερθεί στα πρακτικά 1 και 2  

 

2. Παρόλα αυτά και κατόπιν του εγγράφου του κ. ∆ηµάρχου και Προέδρου της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου µε αρ. πρωτ. 25507/5.7.2019 αλλά και της 254/2019 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – Globitel Α.Ε.» όπως ανέλυσε ανωτέρω. 

 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

<><><><><><><><><><><><><><> 

 
Κατόπιν των ανωτέρω  

η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών παρακαλεί την Οικονοµική Επιτροπή να 
λάβει υπόψιν της το 3ο πρακτικό της Ε.∆. και κατόπιν να αποφασίσει 

σχετικά  
 

 

 

Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της διακήρυξης και του Ν.4412/16. 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 
δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα εάν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα. 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
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      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» 
� Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'» 
� Την υπ’ αριθ. 3616/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου σύµφωνα µε 

την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη και διατέθηκε η σχετική 
πίστωση ύψους 2.000,00€ για την εκτέλεση της εν θέµατι υπηρεσίας 
εγγεγραµµένη καταρχήν στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 
2018, µε Κ.Α. 30.6279.0004 
� Την υπ’ αριθ. 496/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

∆ιονύσου µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και 
καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης. 
� Το από 17/04/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Την 222/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 
� Το από 2/7/2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Την 254/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 
� Το από 19/07/2019 3ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΛΕΥΚΕΣ. 

 
 
Οι ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλης και Κριεµάδης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους 

λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

  
Εγκρίνει το πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και κρίνει 

την υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά της συµµετέχουσας Ένωσης Εταιριών 
«ΟΤΕ Α.Ε. – Globitel Α.Ε.» δεκτή δεδοµένου ότι τα προσφερόµενα είδη είναι 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης και συνοδεύονται από 
όλα τα ζητούµενα στοιχεία, πληροφορίες και πιστοποιητικά. 

Βαθµολογεί όπως προτείνει η Επιτροπή την Τεχνική Προσφορά ως 
προς όλα τα κριτήρια (Τ1 έως Τ5) της §6 της ∆ιακήρυξης µε βαθµό 100, 
οπότε και ο Συνολικός Βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς της µοναδικής 
συµµετέχουσας, της Ένωσης Εταιριών «ΟΤΕ Α.Ε. – Globitel Α.Ε.» είναι 100. 

 Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της 
διακήρυξης και του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι δέκα (10) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα εάν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα. 
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Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κριεµάδης Στέφανος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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