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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 450 / 2017  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.55 / 2017  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την 
"εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια & 
εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την προμήθεια 
λαμπτήρων τύπου led"». 
 
  
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 13η  Δεκεμβρίου  , του έτους 
2017,ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 9:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, 
η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 58.670/ 
8/12/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
  
Ήταν  δε παρόντες : 
 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  
1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  4) 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
                                                                    
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 
1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  3) ΕΛΕΝΗ 
ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  
 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 5 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
  
          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την 
"εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια & 
εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την προμήθεια 
λαμπτήρων τύπου led" », δίνει το λόγο στην υπάλληλο του Τμήματος  
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Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης κ. Ράξενα Μαριάνθη ,  η 
οποία ως εισηγήτρια του θέματος λέγει τα παρακάτω: 
        “Κύριοι Σύμβουλοι, με την προηγούμενη υπ’ αριθ. 430 / 2017 απόφαση της 
Ο.Ε. (ΑΔΑ: 7ΚΝΖΩΨΟ-ΒΤΔ) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό 
φωτισμό με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & την 
προμήθεια λαμπτήρων τύπου led». 
  Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 01/12/2017 
μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  
Στις 07/12/2017, διενεργήθηκε το δεύτερο στάδιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
δηλαδή η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμών 
αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί 
κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού και συνέταξε το παρακάτω 
πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Αρ. πρωτ. : 58462 

Πρακτικό ΙΙ  

ΑΠΟΣΤΑΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» 

 

Στην Αλεξανδρούπολη   σήμερα την 07/12/2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 

π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης  η 

επιτροπή, διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν.4412/2016, η 

οποία  συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 491/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών φακέλων των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την προμήθεια 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  

49925/18-10-2017 διακήρυξη του Δημάρχου και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με 

το υπ’ αριθμόν πρωτ. 57305 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Μπόμπουλα Νίκη, υπάλληλος του Δήμου, ως Πρόεδρος 

2. Διαμαντοπούλου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, ως μέλος 

3. Τσακιρούδη Τριάδα, υπάλληλος του Δήμου, ως αναπληρωματικό μέλος 
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 49925/18-10-2017  διακήρυξη του Δημάρχου, κριτήριο 

κατακύρωσης του διαγωνισμού Προμήθειας, βάση του άρθρου 2.3 της διακήρυξης, 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  όπως αυτή 

προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – 

αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 

του Ν. 4412/2016. Η συγκριτική τιμή προσφοράς όπως ορίζεται εκφράζει το 

σταθμισμένο  κόστος € ανά MWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε παρούσες 

αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του Ν. 

4412/2016. Συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη ιδίως:   

α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως:   

αα) το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση,    

ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση,    

γγ) το κόστος συντήρησης,    

δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και 

ανακύκλωσης, ώστε η συνολική ενεργειακή απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι 

της ενεργειακής απόδοσης επιμέρους προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης, 

αγοράζοντας τη δέσμη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώτερης 

κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης ως εκάστοτε ισχύουν.  

 

Ο οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης 

(€/ MWh) κηρύσσεται ως ο Ανάδοχος της Προμήθειας. 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 57305 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης - όπως αυτό 

ομόφωνα εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 430/2017 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ : 7ΚΝΖΩΨΟ-ΒΤΔ), έγινε δεκτή ως σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, η παρακάτω προσφορά:   

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

1 DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της  οικονομικής  προσφοράς  και κατέγραψε τα 

σταθμισμένα κόστη επένδυσης (€/ MWh) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Προμηθευτής  
Σταθμισμένος κόστος 

επένδυσης (€/ MWh) 

1 

DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

102,18 
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Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1) την υπ’ αριθ. 49925/18-10-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

2) το υπ’ αριθ.  57305 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

3) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Να κατοχυρωθεί η προμήθεια στην DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με σταθμισμένο κόστος επένδυσης 

102,18 €/ MWh, και συνολική αξία δαπάνης της προμήθειας  2.685.815,00 € 

άνευ Φ.Π.Α.. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη  

 
 
 
        Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή όχι το παραπάνω πρακτικό και 
να αναδείξει η όχι προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» .” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 
άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη:  

- την υπ’ αριθμ. . 430/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 
7ΚΝΖΩΨΟ-ΒΤΔ),  

- το υπ’ αριθμ. : 58462/7-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
 

καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -4- , 
Λευκό -1- η κ. Τρέλλη Φανή (επειδή θεωρούν πως τα απαιτούμενα χρήματα θα 
βαρύνουν τους δημότες ),    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
         Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.58462/7-12-2017 πρακτικό της Ε.Δ. και 
αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» την εταιρεία DASTERI SYSTEMS A.E. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 
 
 
 
 
          Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
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υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                          1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  
                                                                          2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   
                                                                          3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  
                                                                          4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  

       
       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
                                        

 
     

ΑΔΑ: Ω76ΟΩΨΟ-ΘΟΟ


		2017-12-13T13:20:31+0200
	Athens




