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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης/26-07-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Απόφασης:

160/2016
:

ΘΕΜΑ:

Κατακύρωση των πρακτικών
Νο 1 και Νο 2 του διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26ης Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την
Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας , μετά από την
28202/22-07-2016 γραπτή πρόσκλησή του, 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 5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σολάκης Άγγελος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.
4.

Καραμπατζάκης Δημήτριος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Ηλιάδης Νικόλαος
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε και δεν παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ.
Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. πρόεδρος 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 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει
στα μέλη της επιτροπής το με αριθμό πρωτ. 28127/22-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την «Κατακύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 του
διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»», και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος αναφέρει ότι το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας έχει όπως παρακάτω :
« ΣΧΕΤ.: τα από 26-05-2016 & 12-07-2016 πρακτικά του διαγωνισμού.
Σας στέλνουμε τα πρακτικά του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ» (πρακτικο Νο 1 20220/26-05-2016 κατά του οποίου υπεβλήθη ένσταση που
απερρίφθη με την 120/2016 απόφαση Ο.Ε. και πρακτικό Νο 2 26496/12-07-2016 κατά του
οποίου δεν υπεβλήθη ένσταση) και παρακαλούμε για την κατακύρωση του διαγωνισμού
στον ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
με ΑΦΜ 101965474 και ποσόν προσφοράς
53,944,73€ , έναντι ποσού 69.999,30 € με ΦΠΑ του προϋπολογισμού της προμήθειας
(αντιστοιχεί σε 22,94%).»
Το από 26/05/2016 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής Διαγωνισμού, έχει όπως
παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στη Δράμα σήμερα 26/05/2016 ημέρα Πέμπτη, οι παρακάτω υπογράφοντες
1. Μόσχου Αθανάσιος
2. Ελματζόγλου Άννα
3. Παπάζογλου Ιωάννης
δημοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με την με αρ. 25/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, παραλάβαμε τρεις (3) εμπρόθεσμα υποβληθείσες προσφορές
διαγωνιζομένων προμηθευτών, ως κάτωθι:
Προσφορά Νο 1: Ραφτούδης Δημήτριος
Προσφορά Νο 2: ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ – Αφοί Κούση ΑΕ
Προσφορά Νο 3: Τσιλιακούδης Χαράλαμπος
Στη συνέχεια καταγράψαμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάθε προσφοράς σε
ανοιχτή συνεδρίαση.
Ακολούθως, σε κλειστή συνεδρίαση προχωρήσαμε στον πλήρη έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Κατά τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής:
Προσφορά 1 – Ραφτούδης Δημήτριος, δεν γίνεται δεκτή διότι:
α) δεν προσκόμισε αναλυτική δήλωση για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με το άρθρο
3.1Α της Διακήρυξης ούτε Τεχνική Προσφορά.
β) Η υπεύθυνη δήλωσή του περί του χρόνου ισχύος της προσφοράς του ήταν ανυπόγραφη
Προσφορά 2 – ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ – Αφοί Κούση ΑΕ., δεν γίνεται δεκτή, διότι το
είδος με α.α. 1 (Λαμπτήρ οικονομίας 23W Ε27 ισοδύναμο με MPLEP PHILIPS)
παρουσιάζει σημαντική απόκλιση στο χαρακτηριστικό της ονομαστικής διάρκειας ζωής σε
σχέση με το επικαλούμενο ως πρότυπο από την Διακήρυξη. Συγκεκριμένα, το
προσφερόμενο είδος χαρακτηρίζεται από ονομαστικό χρόνο ζωής 10.000 ωρών έναντι του
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χρόνου 15.000 ωρών που προδιαγράφεται με την αναφορά στο αντίστοιχο είδος με α.α. 1
στο «τιμολόγιο μελέτης». Επισημαίνεται ότι με την χρήση του όρου «τύπου» εννοείται ότι
τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προσφερόμενου είδους θα πρέπει να είναι ίδια ή να
προσεγγίζουν αυτά που χαρακτηρίζουν το είδος αναφοράς. Αφ’ ενός λοιπόν το υπό
προσφορά είδος έχει κατά 33% υπολειπόμενο χρόνο ζωής από τον προδιαγραφόμενο,
αφ’ ετέρου πρόκειται για σημαντικό μέρος της προμήθειας (2000 τμχ), οπότε κατά την
κρίση της επιτροπής το εν λόγω είδος δεν πληροί ουσιαστική τεχνική απαίτηση και άρα
δεν γίνεται δεκτό.
Προσφορά 3 – Τσιλιακούδης Χαράλαμπος, γίνεται δεκτή
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και συνέταξε το παρόν
πρακτικό. Ενστάσεις επί του πρακτικού, οι οποίες θα απευθύνονται στην επιτροπή
διαγωνισμού, δύνανται να υποβληθούν μέχρι και αύριο Παρασκευή 27 Μαΐου 2016.
Εάν δεν υποβληθούν ενστάσεις, η επιτροπή θα συνεδριάσει για το άνοιγμα των
(παραδεκτών) οικονομικών προσφορών την Δευτέρα 30-05-2016 και ώρα 10:00 στον ίδιο
χώρο χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση.
1. Μόσχου Αθανάσιος
Το από 12/07/2016
παρακάτω:

Η επιτροπή
2. Ελματζόγλου Άννα

No 2 πρακτικό της Eπιτροπής

3. Παπάζογλου Ιωάννης
Διαγωνισμού, έχει όπως

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στη Δράμα σήμερα 12/07/2016 ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες
1. Μόσχου Αθανάσιος
2. Παπαδοπούλου Ελευθερία (σε αναπλήρωση της Ελματζόγλου Άννας)
3. Παπάζογλου Ιωάννης
δημοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με την με αρ. 25/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συνεδριάσαμε για το άνοιγμα της μοναδικής παραδεκτής οικονομικής
προσφοράς του διαγωνισμού, μετά από την ένσταση που άσκησε η συμμετέχουσα
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ – Αφοί Κούση ΑΕ κατά του πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού και την
εν συνεχεία απόρριψη αυτής με την 120/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δ. Δράμας.
Η μοναδική έγκυρη προσφορά ήταν αυτή του Τσιλιακούδη Χαράλαμπου και βρέθηκε να
είναι 53,944,73€.
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον
Τσιλιακούδη Χαράλαμπο.
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
Αποφασίζει Ομόφωνα


Αποδέχεται την προσφορά των διαγωνιζομένων
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Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό του διαγωνισμού της επιτροπής
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» , που διεξήχθη την Τρίτη 12-072016 και κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον Χαράλαμπο Τσιλιακούδη
με οικονομική προσφορά σαράντα τρις χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και ογδόντα ένα
λεπτά (43.503,81) χωρίς ΦΠΑ και πενήντα τρις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα
ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (53.944,73) με ΦΠΑ 24%.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

