
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 51/2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 4ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 25-02-2013 

ΘΕΜΑ 18ο : (έκτακτο)  Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Υλικών Φωτισµού». 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 25η του µηνός Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 11284/19-2-2013 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

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

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 18ο (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 11985/21-2-2013 έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε το οποίο διαβιβάστηκαν  σχετικά µε την : 
Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για 
την  «Προµήθεια Υλικών Φωτισµού» το οποίο λέει  τα εξής: 
 
Σας στέλνουµε το φάκελο  του από 14 Φεβρουαρίου 2013 πρόχειρου  ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια Υλικών Φωτισµού», µε προσφορά  58.583,67 € (πενήντα οκτώ 

χιλιάδων  πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ,  (αρχικός προϋπολογισµός 69.994,38 € µε ΦΠΑ) για το σύνολο των ειδών του διαγωνισµού  

στον οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο προµηθευτής ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΦΜ 

033719149)  και  παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

 

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη τα πρακτικά του διαγωνισµού τα οποία έχουν ως εξής: 
                                                               

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 1  

Πρόχειρου Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού  

για την «Προµήθεια Υλικών Φωτισµού» 

 

     Στη ∆ράµα σήµερα 14 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., οι 

υπογράφοντες: 

             1)  Λαλές Ευστράτιος   

             2)  Κουτσιανάς Νικόλαος   

             3)  Ειρήνη Βουλγαρίδου 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προµηθειών, 

Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Προµήθειας ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 14/2013 απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του πρόχειρου ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών φωτισµού» σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄ αριθµ. 

11/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας.  

      Παραλάβαµε εµπρόθεσµα τρεις (3) προσφορές διαγωνιζόµενων προµηθευτών: 

1.   Β. Κaυκάς Α.Ε. 

2. Καραγεωργίου Γεώργιος 

3. Τσιλιακούδης Χαράλαµπος   

      Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην αποσφράγιση και καταγραφή όλων των δικαιολογητικών 

του κυρίως φακέλου προσφοράς καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών παρουσία των 

προµηθευτών και του εκπροσώπου της εταιρείας και κατόπιν της αποχώρησής των από την 

αίθουσα η επιτροπή επικεντρώθηκε στον λεπτοµερή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών 

συµµετοχής καθώς και των λοιπών στοιχείων που έπρεπε να προσκοµισθούν σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην διακήρυξη. 

      Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των ανωτέρω προµηθευτών τα µέλη της 

επιτροπής διαπιστώνουν ότι όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην διακήρυξη   

       Στη συνέχεια,  

η επιτροπή εισηγείται οµόφωνα 

        τη συνέχιση των τριών προµηθευτών, στο επόµενο στάδιο του  διαγωνισµού το οποίο είναι το 

άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών,  καθώς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι τεχνικές 

προδιαγραφές είναι  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη.  

        Η επιτροπή διαγωνισµού 

        Λαλές Ευστράτιος              Κουτσιανάς Νικόλαος                Ειρήνη Βουλγαρίδου 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 2  

Πρόχειρου Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 

για την  

«Προµήθεια Υλικών Φωτισµού» 

 

Στη ∆ράµα  σήµερα  19 Φεβρουαρίου 2013 ηµέρα Τρίτη   και ώρα 10:00 π.µ.  οι υπογράφοντες:               

1)  Λαλές Ευστράτιος                  2)  Κουτσιανάς Νικόλαος                3)  Ειρήνη Βουλγαρίδου 

δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προµηθειών, 

Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Προµήθειας ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 14/2013 απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, συνεδριάσαµε  προκειµένου να προχωρήσουµε  στο άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών για την «Προµήθεια Υλικών Φωτισµού» έτους 2013 του ∆ήµου µας,  

             



H επιτροπή συνεχίζει την διαδικασία του διαγωνισµού και οµόφωνα προχωρά στον έλεγχο των 

οικονοµικών προσφορών: 

1. Της οικονοµικής προσφοράς του κ. Καραγεωργίου Γεώργιου    

         µε συνολική προσφορά 47.629,00 € (µη συµπεριλαµβανόµενου του  ΦΠΑ)   

2. Της οικονοµικής προσφοράς του κ. Τσιλιακούδη Χαράλαµπου     

        µε συνολική προσφορά 47.999,98 € (µη συµπεριλαµβανόµενου του  ΦΠΑ)  

3.        Της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας Β. Καυκάς Α.Ε.             

        µε συνολική προσφορά 56.721,33 € (µη συµπεριλαµβανόµενου του  ΦΠΑ) 

        

   Παρατήρηση:  Στην Οικονοµική Προφορά της εταιρείας Β. Καυκάς Α.Ε. παρατηρήθηκε λάθος 

στον υπολογισµό του συνόλου του προϋπολογισµού προσφοράς (Παράρτηµα Ε) καθώς και στον 

υπολογισµό του ΦΠΑ και του Γενικού Συνόλου.  

Εκ παραδροµής η προµηθεύτρια εταιρεία δήλωσε στο Παράρτηµα Ε  Σύνολο 56.721,33 €, ΦΠΑ 

13.045,91 € και Γενικό Σύνολο 69.767,24 € και όχι το σωστό Σύνολο 56.721,08 €, ΦΠΑ 13.045,45 € 

και Γενικό Σύνολο 69.766,93 €, διαφορά  0,31 € προς τα πάνω. Το συγκεκριµένο λάθος ωστόσο  δεν 

επηρεάζει την τελική αξιολόγηση της Επιτροπής λόγω της µεγάλης διαφοράς προσφοράς µεταξύ των 

άλλων δύο (2) προµηθευτών.    

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προµηθειών, Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Προµήθειας 

ΕΚΠΟΤΑ,  µετά τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των τριών προµηθευτών 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Επιλέγει την προσφορά του προµηθευτή κ. Καραγεωργίου Γεώργιου  για το ποσό 47.629,00  € (µη 

συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) λόγω χαµηλότερης προσφοράς.    

Η Επιτροπή 

   Λαλές Ευστράτιος                    Κουτσιανάς Νικόλαος                  Ειρήνη Βουλγαρίδου 

 

       και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
  Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας υπόψη τα πρακτικά του  διαγωνισµού  

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

 
1.Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά του πρόχειρου ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Υλικών Φωτισµού» µε προσφορά  58.583,67 € 
(πενήντα οκτώ χιλιάδων  πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  (αρχικός προϋπολογισµός 69.994,38 € µε ΦΠΑ) 
για το σύνολο των ειδών του διαγωνισµού  στον οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο 
προµηθευτής ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις. 
 2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 
 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 51/2013. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

      ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


