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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 10
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 31-3-2014 

 

Θέµα  1
ο
:  Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού για την << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                  ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ >>        

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 31η του µηνός Μαρτίου 2014 και ώρα 13.00 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα   του  ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 18449/28-
3-2014  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
H κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία της. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος.. 
Απουσία του προέδρου στην συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Γρηγορίου Κυριάκος  Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  Παπαθεοδώρου Ανέστης 

Τερζής Ανέστης    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 18123/26-3-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του  ∆ήµου ∆ράµας µε το οποίο µας  στάλθηκαν 
τα πρακτικά του διαγωνισµού για την προµήθεια του θέµατος και ζητείται η 
κατακύρωσή τους. 

Τα πρακτικά του διαγωνισµού έχουν ως  εξής: 

 

 

 



                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1  
 
            Στη ∆ράµα σήµερα 13/03/2014 ηµέρα Πέµπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Γεώργιος Αδαµαντίδης 
3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη  της επιτροπής  διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ», που οριστήκαµε µε την 29/2014  (Α∆Α ΒΙΨΓΩ9Μ-ΞΑΤ) απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, παραλάβαµε εµπρόθεσµα τέσσερις (4) προσφορές  διαγωνιζοµένων: 

• της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε., που κατατέθηκε από την 
εξουσιοδοτηµένη εκπρόσωπό της Ευτυχία Βογιαρίδου  µε Α∆Τ ΑΒ122193 

• της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., που κατατέθηκε από την εξουσιοδοτηµένη εκπρόσωπό της 
Χρυσούλα Πολυχρονοπούλου  µε Α∆Τ ΑΗ 618308 

• της Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που κατατέθηκε από τον Αναστάσιο Ελευθεριάδη µε Α∆Τ 
ΑΖ 895413 

• του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆Η, που κατατέθηκε από τον ίδιο µε Α∆Τ ΑΗ 897919   
 

Με την πάροδο της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 10.00΄), προχωρήσαµε στον έλεγχο 
εκπροσώπησης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής,  τα οποία ευρέθησαν να έχουν 
καλώς. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ετέθησαν υπόψη των συν-διαγωνιζοµένων, για ενηµέρωσή 
τους και πιθανή υποβολή ενστάσεων κατά  συµµετοχής.  Στη συνέχεια   προχωρήσαµε στον έλεγχο 
των τεχνικών προσφορών, της συµµόρφωσης δηλαδή των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφεροµένων ειδών µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα 
ακόλουθα: 
      Η προσφορά της  Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. περιλαµβάνει αρκετά είδη που 
διαφοροποιούνται αισθητά από τα ζητούµενα, αναφέροντας ενδεικτικά: 

- είδος µε ΑΤ1: Ο ενδεικτικός τύπος του προϊόντος κατά τη διακήρυξη πρέπει να έχει χρόνο 
ζωής 15.000 ώρες, ο προσφερόµενος έχει 8.000 ώρες ζωής. Μάλιστα τα στοιχεία αυτά δεν 
περιλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζοµένου (η οποία σηµειωτέον δεν είναι 
στην ελληνική γλώσσα), αλλά   εντοπίστηκαν από την επιτροπή στην ιστοσελίδα του 
προϊόντος, όπως φαίνεται στη συνηµµένη εκτύπωση.    Ακόµη µε απαίτηση 1485Lumen, το 
προσφερόµενο αποδίδει 1370 Lumen, εµφανίζει δηλαδή απόκλιση 8,4%, µεγαλύτερη της 
σιωπηρά αποδεκτής ±5%. Ακόµη ενώ η απαίτηση είναι 2700Κ (βαθµοί Kelvin) το 
προσφερόµενο αναπτύσσει 4000Κ, πολύ ψυχρότερο δηλαδή φως, γεγονός µη επιθυµητό 
κυρίως γιατί είναι ασύµβατο µε τους τοποθετηµένους λαµπτήρες 

- είδη µε ΑΤ 2,4,5,10: Τα προσφερόµενα είδη έχουν χρόνο ζωής 24000 ώρες ενώ τα κατά τη 
διακήρυξη αντίστοιχα 28000 ώρες, 36000 ώρες, 36000 ώρες, 36000 ώρες 

- είδη µε ΑΤ 10,14: Με απαίτηση 17700  και 36300 Lumen αντίστοιχα, προσφέρονται είδη µε 
14000 και 27000 Lumen 

- παρόµοιες αποκλίσεις εµφανίζονται εκτεταµένα,  ενώ θα πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι τα 
συγκρίσιµα στοιχεία εντοπίστηκαν από την επιτροπή µε έρευνα στις ιστοσελίδες των 
εταιρειών που αναφέρονται στην προσφορά του διαγωνιζοµένου, χωρίς να τα έχει υποβάλει ο 
ίδιος. Τα στοιχεία αυτά εµφανίζονται στις συνηµµένες εκτυπώσεις.  

   
      Μετά τα παραπάνω, 
 
Προτείνουµε την αποδοχή των προσφορών  της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.,  
της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.,  του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆Η και την απόρριψη της προσφοράς 
της εταιρείας  Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., διότι τα από αυτήν  προσφερόµενα είδη αποκλίνουν 



αισθητά από τα ζητούµενα και κυρίως στον χρόνο ζωής των λαµπτήρων, στοιχείο κρίσιµο που 
επηρεάζει έµµεσα και την οικονοµία του δικτύου ηλεκτροφωτισµού.- 
    Η επιτροπή  
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου ,2. Γεώργιος Αδαµαντίδης,3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2 
 
            Στη ∆ράµα σήµερα 20/03/2014 ηµέρα Πέµπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Γεώργιος Αδαµαντίδης 
3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη  της επιτροπής  διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ», που οριστήκαµε µε την 29/2014  (Α∆Α ΒΙΨΓΩ9Μ-ΞΑΤ) απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής και σε συνέχεια του πρακτικού Νο1, προχωρήσαµε στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζοµένων που τελικά κρίθηκαν αποδεκτές και οι οποίες έχουν ως εξής: 

• Προσφορά Νο 1 της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε., τιµή προσφοράς 
64.400,74 € (χωρίς ΦΠΑ)  

• Προσφορά Νο 2 της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., τιµή προσφοράς 60.474,50 € (χωρίς ΦΠΑ) 

• Προσφορά Νο 4 του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆Η, τιµή προσφοράς 51.035,00 € (χωρίς 
ΦΠΑ)    
 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
στον Χαράλαµπο Τσιλιακούδη µε Α.Φ.Μ. 101965474 και µε προσφερόµενη τιµή 51.035,00 € - πενήντα 
µία χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
      Η επιτροπή  
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου ,2. Γεώργιος Αδαµαντίδης,3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.   
     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 
1.Κατακυρώνει  τα πρακτικά Νο1 και  Νο2 του  διαγωνισµού για την << 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ >>  και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις  στον ανάδοχο  Χαράλαµπο Τσιλιακούδη  µε προσφερόµενη τιµή 51.035,00 
€ - πενήντα µία χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας.  

 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 106/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 


