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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

145/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση πρακτικού δια-   
γωνισµού για  την « ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»  

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 07η  Μαΐου  2015, ηµέρα   Πέµπτη 
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την προεδρία του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 17777/04-05-
2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου 
∆ράµας, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-
2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Ζαχαριάδης Παύλος         
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Βασιλειάδης Αναστάσιος  
 
 
      
 

      Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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         Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 17031/27-04-2015 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Κατακύρωση πρακτικού δια-   
γωνισµού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», και καλεί αυτήν να αποφασί- 
σει σχετικά. 

 

            Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος αναφέρει ότι το ανωτέρω  έγγραφο της υπηρεσί- 
   ας έχει όπως παρακάτω :  
 

            « ΣΧΕΤ.: το από 23-04-2015 πρακτικό διαγωνισµού. 

         Σας στέλνουµε το παραπάνω σχετικό πρακτικό ( πρόχειρου ) διαγωνισµού για 

την προµήθεια του θέµατος και παρακαλούµε για την απόφασή σας . 

         Υπενθυµίζεται ότι η έγκριση διενέργειας της προµήθειας έγινε µε την 67/2015 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α 7ΨΓ7Ω9Μ-ΗΡΣ)»  
 

Το από 23-04-2015 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως 

παρακάτω: 
 

                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

            Στη ∆ράµα σήµερα 23/04/2015 ηµέρα Πέµπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες 
 

1. Σταύρος Παπαδόπουλος  
2. Αθανάσιος Μόσχου 
3. Γεώργιος Οικονοµίδης   
δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη  της επιτροπής  διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», που οριστήκαµε µε την 17/2015  (Α∆Α 76ΤΞΩ9Μ-ΝΜΧ) 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (τακτικά µέλη ο πρώτος και τρίτος, 
αναπληρωµατικό µέλος ο δεύτερος λόγω κωλύµατος του τακτικού µέλους), 
παραλάβαµε εµπρόθεσµα τρεις  (3) προσφορές  διαγωνιζοµένων: 
 

• του ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, που κατατέθηκε ταχυδροµικά την 21-
04-2015 µε αρ. πρωτ. 16386 και παραδόθηκε από την υπηρεσία στην 
Επιτροπή 

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

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

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 
διαπιστώθηκε ότι τα προσφερόµενα από τους διαγωνιζόµενους είδη καλύπτουν τις 
τεθείσες απαιτήσεις.  
Προχωρήσαµε εποµένως στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, οι οποίες έχουν ως εξής: 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  50.960,00 ευρώ και µε το ΦΠΑ 62.680,80 ευρώ 
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆ΗΣ    45.215,00 ευρώ και µε το ΦΠΑ 55.614,45 ευρώ  
Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε      52.427,90 ευρώ και µε το ΦΠΑ 64.486,32 ευρώ  
       
      Μετά τα παραπάνω, 
 

Προτείνουµε την αποδοχή των προσφορών των διαγωνιζοµένων και την 
κατακύρωση του διαγωνισµού στον Χαράλαµπο Τσιλιακούδη µε οικονοµική 
προσφορά σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 
(45.215,00) χωρίς ΦΠΑ και πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα τέσσερα ευρώ 
και σαράντα πέντε λεπτά  (55.614,45) µε ΦΠΑ 23%.-  

          Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 
Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 

• Αποδέχεται την  προσφορά των διαγωνιζοµένων 

• Εγκρίνει και κατακυρώνει το  πρακτικό του  διαγωνισµού της επιτροπής 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» , που  διεξήχθη την Πέµπτη 

23-04-2015 και  κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον Χαράλαµπο 

Τσιλιακούδη µε οικονοµική προσφορά σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε 

ευρώ και µηδέν λεπτά (45.215,00) χωρίς ΦΠΑ και πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια 

δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά  (55.614,45) µε ΦΠΑ 23%.- 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας. 

 

. 
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