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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 430 / 2017 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.53 / 2017  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΘΕΜΑ  :  «Έγκριση  1ου  Σταδίου  Διαγωνισμού  με  τίτλο:  "Εξοικονόμηση
Ενέργειας  στο  Δημοτικό  Φωτισμό  με  την  Προμήθεια  και  Εγκατάσταση
Φωτιστικών  Σωμάτων  τύπου  Led  και  την  Προμήθεια  Λαμπτήρων  τύπου
Led" »
  

 Στην  Αλεξανδρούπολη  σήμερα  την  30η   Νοεμβρίου   ,  του  έτους
2017,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 14:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα,
η  Οικονομική Επιτροπή συνήλθε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ   συνεδρίαση  ,  ύστερα από  την
57.327/  30/11/2017  έγγραφη  πρόσκληση  του Προέδρου  αυτής,  η  οποία  έγινε
σύμφωνα με τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

  Το  ανωτέρω  θέμα   συζητείται   εκτάκτως  ,επειδή  σύμφωνα  με  το
πρόγραμμα του ΚΑΠΕ η υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018. Δεδομένου ότι στην με αρ. πρωτ. 49925/18-
10-2017 Διακήρυξη της Προμήθειας και συγκεκριμένα στην παρ. 1.3 αναφέρεται
ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες (240) ημερολογιακές ημέρες, θα πρέπει
οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου να επισπευσθούν ώστε να ολοκληρωθεί
η εν λόγω Προμήθεια έως το τέλος του 2018.  

Ήταν  δε παρόντες :
από τα μέλη της , οι  κ.κ : 

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)2) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 6) ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΤΣΟΝΙΔΟΥ -ΣΚΕΥΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΠΙΚΟΥ)
                                                                   

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ :
1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 2) 
ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 

Η Οικονομική Επιτροπή,  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη απαρτία   (σε  σύνολο
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 6 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων.
          Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Ευάγγελος Γουμενίδης
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Προ της συζήτησης των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος
της  Οικονομικής  Επιτροπής   κ.  Ευάγγελος  Γουμενίδης  κάλεσε  την  Οικονομική
Επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον του 1ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης
«Έγκριση 1ου Σταδίου Διαγωνισμού με τίτλο: "Εξοικονόμηση Ενέργειας
στο Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και  Εγκατάσταση Φωτιστικών
Σωμάτων τύπου Led και την Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led"».
          Αφού η Επιτροπή ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10), επειδή σύμφωνα με το
πρόγραμμα του ΚΑΠΕ η υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018. Δεδομένου ότι στην με αρ. πρωτ. 49925/18-
10-2017 Διακήρυξη της Προμήθειας και συγκεκριμένα στην παρ. 1.3 αναφέρεται
ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες (240) ημερολογιακές ημέρες, θα πρέπει
οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου να επισπευσθούν ώστε να ολοκληρωθεί
η εν λόγω Προμήθεια έως το τέλος του 2018, ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.  δίνει το
λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  Διοικητικών  &  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.  Παντελίδη
Γεώργιο , ο οποίος διαβάζει την εισήγηση της Υπηρεσίας ,  η οποία έχει ως εξής:

“ Κύριοι Σύμβουλοι, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 518 / 2017 απόφαση Δ.Σ.
(ΑΔΑ: ΩΖΑΓΩΨΟ-ΥΧΝ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης σχετικά με τη διενέργεια της
προμήθειας και της υπ’ αριθμ. 340 / 2017 απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ι83ΩΨΟ-ΒΦΤ)
σχετικά με τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, εκδόθηκε από τον Δήμαρχο
η υπ’ αριθμ. 49925/2017 διακήρυξη για την «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΦΩΤΙΣΜΟ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED». 
Στις 29/11/2017, ημέρα Τετάρτη, διενεργήθηκε το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού
και η επιτροπή διαγωνισμών συνέταξε το παρακάτω πρακτικό το υποβάλλεται για
έγκριση στην Ο.Ε.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Πρωτ.  57305

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED»

Στην Αλεξανδρούπολη στις 29/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε
στο  δημοτικό  κατάστημα,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  49925/2017  διακήρυξη,  η
επιτροπή  διεξαγωγής  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  προσφορών  η  οποία
συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 491 / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
αποτελούμενη από τους παρακάτω: 

1. Νίκη Μπόμπουλα, ως τακτική Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Μαρία Διαμαντοπούλου, ως τακτικό μέλος 
3. Τσακιρούδη Τριάδα, ως αναπληρωματικό μέλος

για  να  διενεργήσει  το  πρώτο  στάδιο  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ  LED  &  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED.
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Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, αφού προηγουμένως παρέλαβε
από την υπηρεσία πρωτοκόλλου τους φακέλους που υποβλήθηκαν σε αυτό σχετικά
με τον διενεργούμενο διαγωνισμό. 

Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέχρι
την καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  (23/11/2017 23:59:00),  σε  ηλεκτρονικό
φάκελο,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’  αριθμ.  56902/215/19.05.2017
(ΦΕΚ  1924/02.06.2017  τεύχος  Β')  Απόφαση του  Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). και στην αναλυτική διακήρυξη
της  προμήθειας,  υποβλήθηκαν  πέντε  (5)  ηλεκτρονικές  προσφορές  από  τους
παρακάτω προμηθευτές:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

DASTERI SYSTEMS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

21/11/2017
21:50:28

22/11/2017  (Α.Π.
56083) 
ΕΝΤΥΠΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ

PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

23/11/2017
11:05:10

-

Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

23/11/2017
16:29:27

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

23/11/2017
22:07:41

-

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

22/11/2017
20:46:20

24/11/2017  (Α.Π.
56424)

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, οι συμμετέχοντες DASTERI SYSTEMS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
και  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ  υπέβαλαν  εμπρόθεσμα  τόσο  τους
ηλεκτρονικούς  φακέλους  τους  όσο  και  τους  έντυπους  -στο  πρωτόκολλο  του
Δήμου. 
Όμως οι συμμετέχοντες:

- PPD  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- Β  ΚΑΥΚΑΣ  ΑΝΩΝΥΜ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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παρόλο που υπέβαλαν εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική προσφορά τους, στη συνέχεια
δεν κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου φάκελο με τα τυχόν απαιτούμενα σε
έντυπη  μορφή  δικαιολογητικά.  Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.4.2.5  της
διακήρυξης «Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, τα δείγματα όλων των προσφερόμενων
φωτιστικών  και  λαμπτήρων,  καθώς  επίσης σε  έντυπη  μορφή  και  σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.
4250/2014.»  Αλλά  και  στην  παρ.  2.4.3.1  της  διακήρυξης  ορίζεται  ότι  «Η
εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή». Συνεπώς, οι
προσφορές  των  τριών  παραπάνω  συμμετεχόντων  δεν  μπορούν  να  γίνουν
δεκτές στο διαγωνισμό και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποκλειστούν από την
περαιτέρω διαδικασία.

Επιπλέον,  ο  συμμετέχων  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ  ενώ  υπέβαλε
εμπρόθεσμα,  τόσο  τον  ηλεκτρονικό  όσο  και  τον  έντυπο  φάκελο,  ωστόσο  δεν
προσκόμισε δείγματα των προσφερόμενων ειδών. Όμως σύμφωνα με το άρθρο
6.5.1 της διακήρυξης «Επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
καταθέσουν  δείγμα του  κάθε  προσφερόμενου  φωτιστικού  και  λαμπτήρα  σε
ξεχωριστή συσκευασία η οποία θα φέρει την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"
και  τις  λοιπές ενδείξεις  του κυρίως φακέλου προσφοράς καθώς επίσης και  τον
κωδικό του κάθε προσφερόμενου είδους, πριν από την καταλυτική ημερομηνία και
ώρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού.» Συνεπώς  και  η  προσφορά  του
συμμετέχοντα ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ θα πρέπει να αποκλειστεί ως
απαράδεκτη.

Αντιθέτως,  ο έντυπος φάκελος της προσφοράς της εταιρίας DASTERI SYSTEMS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
συνοδεύονταν και από δείγματα για το κάθε προς προμήθεια είδος.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διενήργησε ηλεκτρονικά την αποσφράγιση
μόνο  των  ηλεκτρονικών  (υπο)φακέλων  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των συμμετεχόντων και απέκτησε πρόσβαση
στα περιεχόμενά τους. Επίσης, αποσφράγισε και τους ενσφράγιστους φακέλους με
τα  τυχόν  επιμέρους  απαιτούμενα  σε  έντυπη  μορφή  δικαιολογητικά  των
προσφορών. 

Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την πληρότητα και την νομιμότητά τους,
σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  του  διαγωνισμού  και  την  ισχύουσα  νομοθεσία.
Ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε μόνο η προσφορά που έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτή,
και όχι αυτές που απορρίφθηκαν με βάση το παραπάνω σκεπτικό.
Η Επιτροπή Διαγωνισμών έλεγξε και  αξιολόγησε τα απαιτούμενα από το άρθρο
2.4.3 της διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία. Η Επιτροπή
κατέγραψε τα δικαιολογητικά και τις παρατηρήσεις της στον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  /
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

DASTERI SYSTEMS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

2.4.3.1
α) Ε.Ε.Ε.Π. Ναι 
β)  Εγγύηση
συμμετοχής

Ναι
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γ)  Αποδεικτικά  μέσα
της παρ. 2.2.9.2

Όλα τα απαιτούμενα από τις
παρ.  Β1  έως  Β6
δικαιολογητικά  (οι  παρ.  Β7
καθώς και τα σκέλη δ και ε της παρ.
Β5  δεν  έχουν  εφαρμογή  στην

περίπτωση αυτή)
2.4.3.2
α)  Πίνακας  Τεχνικής
Προσφοράς

Ναι

β)  ΥΔ  χώρας
κατασκευής κλπ

Ναι

γ) Τεχνική Περιγραφή Ναι

δ) IES αρχεία Ναι
ε)  Διαγράμματα
διάχυσης φωτός

Ναι

στ)  Συμβόλαιο
εκπροσώπησης  

Δεν έχει εφαρμογή 

ζ)  Βεβαίωση
εξυπηρέτησης

Ναι

η) Επίσημο κατάλογο Ναι

θ) Γραπτή εγγύηση Ναι

ι) ΥΔ για υπεργολάβο Ναι

Μετά από ενδελεχή έλεγχο η επιτροπή διαγωνισμών διαπίστωσε ότι ο συμμετέχων
DASTERI  SYSTEMS  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα τεχνικά στοιχεία και ότι πληροί όλες τις
προϋποθέσεις  της  διακήρυξης  για  την  αποδοχή  του  στο  παρόν  στάδιο  του
διαγωνισμού.  Επιπλέον,  η  επιτροπή  έλεγξε  τα  υποβαλλόμενα  δείγματα  και
διαπίστωσε ότι ήταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
 
Μετά από τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμών προτείνει προς την Οικονομική
Επιτροπή  την  αποδοχή της  προσφοράς  της  εταιρίας  DASTERI  SYSTEMS
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,  στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, καθώς αυτή πληροί όλες τις
απαιτήσεις της διακήρυξης και τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης της προμήθειας,
καθώς  και  την  απόρριψη των  υπόλοιπων  προσφορών  για  τους  λόγους  που
παρατέθηκαν αναλυτικά παραπάνω.

Για  διαπίστωση  των  παραπάνω  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  το  οποίο
υπογράφεται και πρωτοκολλείται.
 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ            

...................................... .....................................

.....................................
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         Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει (ή μη) το παραπάνω πρακτικό και
το  αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού για την 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. 518 / 2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΖΑΓΩΨΟ-ΥΧΝ)
- την υπ’ αριθμ. 340 / 2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ι83ΩΨΟ-ΒΦΤ)
- την υπ’ αριθμ. 49925/2017 διακήρυξη του Δημάρχου 

το  υπ’  αρίθμ.  57305/29-11-2017  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμών,
καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Εγκρίνει  το  υπ’  αρίθμ.  57305/29-11-2017  πρακτικό  της  Επιτροπής
Διαγωνισμών καθώς και το αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού για
την ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
&  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ  LED  &  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED.

         Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                     1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                     2) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
                                                                     3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
                                                                     4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
                                                                     5) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ – 
                                                                          ΣΚΕΥΑ

     
        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 
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