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Από το αριθ.7/17-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 78

Περίληψη
Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του
διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό
φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.9080/12-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καρά Αχμέτ
2) Μπαντάκ Σιαμπάν

3) Λύρατζης Πασχάλης
4) Μυλωνάς Γεώργιος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.9121/12-4-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης
Προσφορών Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 10/04/2019 πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την
προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 2.999.138,40 Ευρώ με το Φ.Π.Α και αριθμό
Διακήρυξης 2679/01-02-2019.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του
παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει
ως εξής:
«Στην Ξάνθη σήμερα την 10 η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.25/06-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου
να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED
και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED» με αρ.πρωτ.2679/01-02-2019 της διακήρυξης και
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20/03/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. και με αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 70556,1 και σε συνέχεια της με αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 69/05-042019.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1.
Βαρελτζίδης Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
2.
Ελευθέριος Αποστολίδης, υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος της Επιτροπής
3.
Γουναρίδης Γεώργιος , υπάλληλο του Δήμου, ως Μέλος της Επιτροπής
Η Επιτροπή, κατόπιν πρόσκλησης µέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ προς τον μοναδικό
προσφέροντα του οποίου η προσφορά έγινε δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα σύμφωνα µε το άρθρο
3.1.2γ της διακήρυξης.
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Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια μελών της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε αριθμό συστήματος 70556,1. Η Επιτροπή επισημαίνει
ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της
οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος
τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθεί η προσφορά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορά αποσφραγίσθηκε και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά».
3. Οι υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική
Προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως ακολούθως:
α/α

Προμηθευτής

Α/Α προσφορά Συστήματος

1

DASTERI SYSTEMS A.E.

131025

Κατά των έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών η επιτροπή στο στάδιο ελέγχου
οικονομικών προσφορών διαπίστωσε ότι στον Πίνακα 7 - "Συγκεντρωτικές δαπάνες προμήθειας και
εγκατάστασης νέων βραχιόνων στήριξης φωτιστικών σωμάτων", του Κεφαλαίου 4 "Προϋπολογισμός
Υλοποίησης Παρέμβασης" της μελέτης της διακήρυξης δεν υπάρχει αναγραφή/καταγραφή του
απαιτούμενου προϊόντος με Α.Τ. 16 "Βραχίονας στήριξης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED κυκλικής
διατομής Φ60mm κατάλληλος για ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, σε αντίθεση με
αναγραφή/καταγραφή προϊόντος με κωδικό 31532800-2 LED ισχύος 80-110 W, χωρίς βραχίονα το
οποίο δεν εμφανίζεται καταγεγραμμένο ως απαιτούμενο στο Τιμολόγιο της Π11/2018 μελέτης της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απέστειλε μέσω e-mail
αίτημα παροχής διευκρινήσεων προς την αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Οικονομικών (Τμήμα Προμηθειών
& Λογιστηρίου). Στην επιτροπή γνωστοποιήθηκε από την συντάξασα της μελέτης Δ/νση
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, «ότι για το προϊόν με Α.Τ. 16 "Βραχίονας στήριξης φωτιστικών
σωμάτων τύπου LED κυκλικής διατομής Φ60mm κατάλληλος για ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς που
εμφανίζεται στην μελέτη της διακήρυξης, η αντιστοίχηση του είναι σύμφωνη με τον πίνακα 7 της μελέτης
της διακήρυξης δηλ. με το προϊόν με κωδικό 31532800-2 LED ισχύος 80-110 W, χωρίς βραχίονα δηλ. τα
προϊόντα που αναφέρει ο πίνακας 7 της μελέτης είναι κατά αντιστοιχία σε τεμάχια, τιμή τεμαχίου και
ενδεικτικό προϋπολογισμό το προϊόν Α.Τ. 16 "Βραχίονας στήριξης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED
κυκλικής διατομής Φ60mm κατάλληλος για ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς.»
Η επιτροπή συνέχισε το έργο της αξιολόγησης της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς και
έλαβε υπόψη τα κάτωθι:
Σύμφωνα µε την υπ’ αριθ. 2679/01-02-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Ξάνθης, 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
ΚWh του κύκλου ζωής της επένδυσης σε παρούσες αξίες σύμφωνα µε της προβλέψεις στην
παράγραφο 1 του άρθρου 87 4 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 (€/ΚWh)
κηρύσσεται ως ο Ανάδοχος της Προμήθειας.
Η Επιτροπή μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και κατέγραψε το σταθμισμένο κόστος
επένδυσης (€/ ΚWh) και το προσφερόμενο κόστος προμήθειας όπως φαίνεται παρακάτω:
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Α/Α

1

Προμηθευτής

DASTERI SYSTEMS A.E.

Σταθμισμένο κόστος
επένδυσης βάσει της
οικονομικής προσφοράς
0,18 €/ ΚWh

Κόστος προμήθειας βάσει της
οικονομικής προσφοράς
(άνευ Φ.Π.Α.)
€ 2.212.965,00

Η μ ον α δι κ ή υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη µε
τους όρους της διακήρυξης.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 2679/01-02-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:
Την ανάδειξη της επιχείρησης DASTERI SYSTEMS A.E. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας
«Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 10/04/2019 πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την
προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου
LED» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 2.999.138,40 Ευρώ με το Φ.Π.Α και
αριθμό Διακήρυξης 2679/01-02-2019.
Β) Την ανάδειξη της επιχείρησης DASTERI SYSTEMS A.E. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας:
«Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 18-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

