ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 22 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 13502/15-5-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Σερέτη
Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 4.Ζαννιά Ευφημία 5.Γεωργίου Δημήτριος 6. Πανταζόπουλος Ηλίας,
7.Κουρής Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής,2. Καλούδης Κων/νος,
3. Κορμά – Γκουντζιάνα Δήμητρα, 4. Κοκοτίνης Χρήστος, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης και 6. Πίκουλα
Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι κ.κ. Κατσάρης,Μεσσήνη,Σούρας.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 119/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια για την αντικατάσταση
φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED» (Α.Μ. 1/2014).
(Από την συνεδρίαση αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργίου Δημήτριος)
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 13ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια
για την αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED» (Α.Μ. 1/2014), είπε τα εξής:
1. Με την υπ’ αριθ. 59/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάληψη νομικής
δέσμευσης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED», στο
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ με
MIS 373663, συνολικού ποσού 169.803,43 € που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7341.0007.
2. Με την υπ’ αριθ. 129/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή όρισε την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας.
3. Με την υπ’ αριθ. 130/2014 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε: 1) τη νόμιμα συνταγμένη
και θεωρημένη 1/2014 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών του Δήμου,
προϋπολογισμού 169.803,42 € με το Φ.Π.Α. 23% για την «Προμήθεια για την αντικατάσταση
φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED» της πράξης (373663) «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», 2) τους όρους της διακήρυξης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και 3)
καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού
4. Με την υπ’ αριθ. 140/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή 1) απέρριψε τις υπ’ αριθ. πρωτ.
ενστάσεις: 1) 28218/30.6.2014 της εταιρείας I.L.S. – ΤΡΥΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 2) 28770/2.7.2014
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της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. λαμβάνοντας υπόψη της: α) Τα τεύχη του διαγωνισμού
συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης, των μοντέλων κλπ. έχουν συνταχθεί από τις υπηρεσίες του
Δήμου Ηλιούπολης με τη συνεργασία και τη σύμφωνη γνώμη του ειδικού συμβούλου «Αειφορική
Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.». Στη συνέχεια έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) το οποίο έχει εποπτεύσει πολλούς παρόμοιους διαγωνισμούς
οδοφωτισμού για διάφορους δήμους της χώρας, χωρίς πρόβλημα, β) Όλες οι διατάξεις που έχουν
προβλεφθεί αποσκοπούν αφενός στο σύννομο της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού και
αφετέρου στην επιλογή του βέλτιστου φωτιστικού για το Δήμο από τεχνικής και οικονομικής άποψης,
γ) Η ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων έχει εξασφαλιστεί μέσω της εισαγωγής μετρήσιμων
κριτηρίων απόδοσης όλων των φωτιστικών. Για το λόγο αυτό έχει στηθεί φωτοτεχνικό μοντέλο
εξομοίωσης της περιοχής που θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά (Αγ. Κωνσταντίνος). Όλα τα
φωτιστικά που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του μοντέλου, δ)
Επιπλέον των παραπάνω, στο συνημμένο Παράρτημα αναλύονται όλα τα θέματα που αναφέρονται
στις ενστάσεις, και 2) απέρριψε την υπ’ αριθ. πρωτ. 29142/4.7.2014 ένσταση της εταιρείας Δ.
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την «Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με
φωτιστικά LED», ως εκπρόθεσμη, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης.
5. Με την υπ’ αριθ. 173/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την από 14.7.2014
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια για αντικατάσταση
φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED» , σύμφωνα με την οποία: α) γίνονται δεκτές οι ενστάσεις
των εταιρειών «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε. και «DASTERI SYSTEMS
Α.Ε.» κατά της εταιρείας Σερβισλινκ Ελλάς Α.Ε. και β) Η εταιρεία Σερβισλινκ Ελλάς Α.Ε. δεν
μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και ο φάκελος της πρέπει να επιστραφεί.
6. Με την υπ’ αριθ. 291/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή: α) απέρριψε την ένσταση της
εταιρείας με την επωνυμία «DASTERI SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και με δ.τ. «DASTERI SYSTEMS Α.Ε.», σύμφωνα με την
αιτιολόγηση της από 19.12.2014 γνωμοδότηση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Αξιολόγησης του
διαγωνισμού για την «Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED» και β)
ενέκρινε να προχωρήσει η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε στο 3ο στάδιο Αξιολόγησης της
οικονομικής προσφοράς.
Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, την από 1.4.2015
Γνωμοδότηση κατακύρωσης του Διαγωνισμού της αρμόδιας επιτροπής, για την «Προμήθεια για
αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED» (οικ.26400/18.6.2014 διακήρυξη), η οποία έχει
ως εξής :
Στην Ηλιούπολη σήμερα την 1-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 129/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να αξιολογήσει

2

τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό: Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με
φωτιστικά LED σύμφωνα με την υπ’ αριθμό οικ.26400/18-6-2014 διακήρυξη του Δημάρχου.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Κωνσταντίνος Σχίζας, Μηχανολόγος Μηχανικός , Πρόεδρος.
2) Ευτυχία Μητσιάδη, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, τακτικό μέλος
3) Μαρία Μπουρτσουκλή , Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ.26400/18-6-2014 διακήρυξη του Δημάρχου, κριτήριο κατακύρωσης του
διαγωνισμού είναι η συμφερότερη προσφορά.
Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την με αριθ. 130/2014 απόφαση της ΟΕ.
Με το από 14-7-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχθηκε η πληρότητα των
υποβληθέντων δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων και κρίθηκε ότι πλήρη δικαιολογητικά υπέβαλαν οι
παρακάτω διαγωνιζόμενοι:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

DASTERI SYSTEMS A.E.

2

Σερβισλινκ Ελλας ΑΕ

3

Αφοι Γραβάνη Α.Ε.

Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υποβλήθηκαν οι εξής ενστάσεις:
1) Ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε., η
οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 16-7-2014, έλαβε πρωτόκολλο 30564 και υποστηρίζει ότι είναι
λανθασμένη η απόφαση αναφορικά με την συμμετοχή και τον υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών της
εταιρίας Σερβιςλινκ Ελλάς ΑΕ και εκθέτει τους λόγους.
2) Ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία «DASTERI SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και με δ.τ «DASTERI SYSTEMS Α.Ε.» , η οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα την 16-7-2014, έλαβε πρωτόκολλο 30577 κατά της απόφασης αποδοχής της προσφοράς της
Σερβισλινκ Ελλάς Α.Ε. στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών.
Με την υπ’ αριθ. 173/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγιναν δεκτές οι ενστάσεις των
εταιρειών «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε. και «DASTERI SYSTEMS Α.Ε.»
Συνεπώς, κρίθηκαν τυπικά δεκτές οι προσφορές των κάτωθι διαγωνιζομένων:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

DASTERI SYSTEMS A.E.

2

Αφοι Γραβάνη Α.Ε.

Κατόπιν η εταιρεία ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ έκανε προσφυγή κατά της 173/2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το από 4-8-2014
έγγραφό της όπου παρουσίασε αναλυτικά τους λόγους της.
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Με την με αρ. 54324/38457/22-9-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής απορρίφθηκε η προσφυγή της εταιρείας ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ.
Με την από 9-10-2014 αίτηση της (Α.Π δήμου 40068/10-10-2014), η εταιρεία ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚΕΛΛΑΣ, δια του
Αντιπροσώπου της ζήτησε και της επεστράφη η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθώς και
το Δείγμα που είχε προσκομίσει δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται σε καμία περαιτέρω ενέργεια εναντίωσης στη
διαδικασία του Διαγωνισμού.
Με το από 24-11-2014 Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης, η Επιτροπή απέρριψε, κατά πλειοψηφία, την
προσφορά της εταιρείας DASTERI SYSTEMS A.E. για λόγους που σύμφωνα με το άρθρο 11 της Διακήρυξης
είναι επί ποινή αποκλεισμού και έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας Αφοι Γραβάνη Α.Ε.
Στη συνέχεια βαθμολόγησε την προσφορά της εταιρείας Αφοι Γραβάνη Α.Ε. ως εξής:
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α΄ΟΜΑΔΑ Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και

70%

ποιότητας
Συμφωνία με τεχνικές και φωτοτεχνικές προδιαγραφές, ποιότητα

55

38,5

υλικών, συνολική κατανάλωση ενέργειας του συστήματος χρόνος
ζωής, αισθητικά χαρακτηριστικά της μονάδας - εναρμόνιση με το
φυσικό περιβάλλον
Σύνολο βαθμών ομάδας
2.

38,5

Β΄ΟΜΑΔΑ

30%

Χρόνος εγγύησης, Τεχνική υποστήριξη, service, χρόνος
ανταπόκρισης
Σύνολο βαθμών ομάδας
Β.Τ.Π.

50

(Βαθμ. Ομάδας Α )*0,7+

15

55*0,7+50*0,30

53,5

(Βαθμ. Ομάδας Β)*0,3

Τ.Β. (Τεχνικός Βαθμός) = Β.Τ.Π διαγωνιζόμενου / Β.Τ.Π.max =53,5/53,5=1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο

Τεχνικός Βαθμός

Αφοι Γραβάνη Α.Ε.

1

Η ανωτέρω βαθμολογία προέκυψε σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης και αιτιολογείται ως εξής: Τα
μέλη της Επιτροπής που βαθμολόγησαν το φωτιστικό θεωρούν ότι το φωτιστικό της Εταιρείας καλύπτει
ακριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και υπερκαλύπτει το αισθητικό κριτήριο.
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Το εν λόγω πρακτικό αναρτήθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερομένους
μέσω φαξ στις 24/11/2014
Κατά του ανωτέρω πρακτικού Τεχνικής Αξιολόγησης υποβλήθηκε Ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία
«DASTERI SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και με
δ.τ «DASTERI SYSTEMS Α.Ε.» . Η ένσταση

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 25-11-2014, έλαβε Α.Π

.45549/25-11-2014 και ζητείται να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας και να απορριφθεί η προσφορά της
εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ.
Στις 26/11/2014 κοινοποιήθηκε με φαξ η ένσταση και στον άλλο προσφέροντα κατά του οποίου στρέφεται η
ένσταση.
Με το με αρ. πρωτ. οικ. 48448/19-12-2014 έγγραφο η Επιτροπή διαβίβασε την ένσταση στην Οικονομική
Επιτροπή συνοδευομένη με τη σχετική γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία εισηγείται κατά πλειοψηφία την
απόρριψη της ένστασης και τη συνέχιση της αξιολόγησης.
Η Οικονομική Επιτροπή στην με αρ. πρωτ. οικ.48384 /19-12-2014 πρόσκληση της συμπεριέλαβε ως θέμα
υπ.9 την Εξέταση της εν λόγω ένστασης .
Στη αναφερόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παρευρέθησαν οι δύο ενδιαφερόμενοι μετά την
από 19/12/2014 πρόσκλησή τους.
Η Οικονομική Επιτροπή στις 24/12/2014 με την υπ’ αριθμ.291/14

απόφασή της αποφασίζει κατά

πλειοψηφία:
1. Απορρίπτει την ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία «DASTERI SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και με δ.τ «DASTERI SYSTEMS Α.Ε.» σύμφωνα με
την αιτιολόγηση της από 19/12/2014 γνωμοδότησης της πλειοψηφίας
2. Να προχωρήσει η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε στο 3ο στάδιο Αξιολόγησης της οικονομικής
προσφοράς.
Η απόφαση 291/2014 της Οικονομικής κοινοποιήθηκε με φαξ στις 30/12/2014 στους ενδιαφερόμενους.
Στις 12/1/2015 η εταιρία DASTERI SYSTEMS Α.Ε. κατέθεσε προσφυγή κατά της απόφασης στην
Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής με αρ. πρωτ. 2341/12-1-2015..
Ο Δήμος απέστειλε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1784/26-1-2015 έγγραφό του με τις απόψεις του και στοιχεία σε
απάντηση του υπ’ αριθ. 1784/21-1-2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ’ αριθ. Πρωτ.7263/4095/17-3-2015 έγγραφο προς την εταιρεία
DASTERI SYSTEMS Α.Ε, το οποίο μας κοινοποίησε, ενημερώνει για την σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής
λόγω παρέλευσης διμήνου.
Η εταιρεία DASTERI SYSTEMS AE κατέθεσε προσφυγή προς την Ειδική Επιτροπή του Άρθρου 152 του Ν.
3463/2006 με αρ. πρωτ. 102/23-3-2015.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:



Ότι η προσφυγή της εταιρίας DASTERI SYSTEMS Α.Ε. απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής σύμφωνα το με αρ. πρωτ. 7263/4075/17-3-2015 έγγραφο της.
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Ότι η πράξη είναι συγχρηματοδοτούμενη και πρέπει να υλοποιηθεί εντός των περιορισμένων χρονικών
ορίων του ΕΣΠΑ.



Την οικ.26400/18-6-2014 διακήρυξη του Διαγωνισμού.



Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993- Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

απέστειλε την με αρ. πρωτ. οικ. 8671/23-3-2015 πρόσκληση στην εναπομένουσα συμμετέχουσα εταιρία για
το άνοιγμα της οικονομικής προφοράς.
Η επιτροπή προέβη στις 26/3/2015 στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς, παρουσία εκπροσώπου της
εταιρείας Αφοί Γραβάνη Α.Ε. και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο

Προσφερόμενη Τιμή

ΑΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ.

345 €/ τεμ. (χωρίς ΦΠΑ)

Σύμφωνα με την διακήρυξη άρθρο 17 η οικονομική βαθμολογία προκύπτει από το πηλίκο της χαμηλότερης
προσφοράς δια την προσφερόμενη τιμή της εκάστοτε προσφοράς.
Η κατάταξη κάθε διαγωνιζόμενου, που δεν αποκλείστηκε σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, υπολογίζεται
με τον τύπο:
Ο.Β. (Οικονομική Βαθμολογία του διαγωνιζόμενου) = (Μικρότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ των
Διαγωνιζομένων) /(Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζομένου).
Η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων, γίνεται με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά που θα προκύψει
από την σύνθεση του Τεχνικού Βαθμού (Τ.Β.) και της Οικονομικής Βαθμολογίας (Ο.Β.) των συμμετεχόντων
στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και ανοίγματος οικονομικής προσφοράς, με συντελεστή βαρύτητας για τον
Τεχνικό Βαθμό 70% και για την Οικονομική Βαθμολογία 30%.
Ο συνολικός βαθμός (Σ.Β.) κάθε διαγωνιζομένου, υπολογίζεται από τον τύπο:
Σ.Β. = (Τ.Β.) x 0,70 + (Ο.Β). x 0,30
Άρα Ο.Β (εταιρείας Αφοι Γραβάνη ) = 345/345=1
Με βάση τη βαθμολογία που έλαβε η προσφορά της εταιρείας Αφοί Γραβάνη Α.Ε. με το πρακτικό τεχνικής
αξιολόγησης (Τ.Β. = 1) και της Οικονομικής Βαθμολογίας (Ο.Β. = 1) προκύπτει η τελική βαθμολογία ως :
Σ.Β. = (Τ.Β.) x 0,70 + (Ο.Β). x 0,30= 1 x 0,70 + 1 x 0,30= 1
Α/Α
1

Προσφορά του (ονοματεπώνυμο)

Τελική Βαθμολογία

ΑΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ.

1

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το από 26-3-2015 πρακτικό, το οποίο αναρτήθηκε στο Πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε με φαξ στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν.
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Επί του ανωτέρω πρακτικού δεν ασκήθηκε ένσταση εντός του προκαθορισμένης προθεσμίας.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. οικ. 26400/18-6-2014 Διακήρυξη του Δημάρχου.
2. Τα από 14-7-2014 1ο Πρακτικό, το από 24-11-2014 πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης και το από 26-320105 πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
προσφορών για την «Προμήθεια για την αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED»
3. Τις αποφάσεις 173/2014 και 291/2014 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούσαν τις ενστάσεις που
υποβλήθηκαν στα διάφορα στάδια του Διαγωνισμού.
4. Την με αρ. πρωτ. 54324/38457/22-9-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής

και το με αριθ. πρωτ. 7263/4095/17-3-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής για την απόρριψη σχετικών προσφυγών που υποβλήθηκαν στα διάφορα στάδια του
Διαγωνισμού.
5. Ότι στον εν λόγω διαγωνισμό, παρόλο που τελικά προκρίθηκε μία προσφορά, αρχικά υπήρξαν τρεις
υποψήφιοι που κατέθεσαν προσφορά.
6. Ότι η έκπτωση που επιτεύχθηκε ανήλθε στο υψηλό ποσοστό 66% , το οποίο από μόνο του δηλώνει την
επιτυχία του διαγωνισμού. Η συνολική τιμή προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, είναι
57.711,60€ με προϋπολογισμό μελέτης 169.803,42€ .
7. Τη συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου όπως διαμορφώθηκε
8. Τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Να κατακυρωθεί η προμήθεια στην εταιρεία Αφοι Γραβάνη Α.Ε.
με συνολικό τίμημα 57.711,60€ (συμπ. ΦΠΑ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κ. Σχίζας, Πρόεδρος

Ε. Μητσιάδη

Μ. Μπουρτσουκλή

(τ.υ.)
Κλείνοντας ο εισηγητής, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω έγγραφα, που
έχουν κοινοποιηθεί στο Δήμο αναφορικά με το θέμα: 1) το υπ’ αριθ. πρωτ. 7263/4095/17.3.2015 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το οποίο η προσφυγή της εταιρείας «DASTERI
SYSTEMS Α.Ε.» θεωρείται ότι σιωπηρώς έχει απορριφθεί καθώς δεν κατέστη δυνατή η εξέτασή της και η
έκδοση σχετικής απόφαση μέσα στην προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία των δύο (2) μηνών από την
υποβολής της, 2) την υπ’ αριθ. πρωτ. 8594/23.3.2015 προσφυγή της ανωτέρω εταιρείας στην Ειδική
Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, 3) το υπ’ αριθ. πρωτ. 131/21.5.2015 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ειδικής Επιτροπής άρθ. 152 του Ν. 3463/2006 με το οποίο
ενημερώνει την εν λόγω εταιρεία ότι η προσφυγή της θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθ. 31925/6.6.2007 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτ. Δημ.
Δ/σης και Αποκέντρωσης και την ενημερώνει ότι κατά της ως άνω σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής
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μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και 4) την υπ’ αριθ. πρωτ. 14416/22.5.2015
αίτηση ακυρώσεως της εταιρείας «DASTERI SYSTEMS Α.Ε.» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών.
Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72,
74 και 75 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και την από
1.4.2015 Γνωμοδότηση κατακύρωσης του Διαγωνισμού της αρμόδιας Επιτροπής
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Αποδέχεται την από 1.4.2015 Γνωμοδότηση κατακύρωσης του Διαγωνισμού της αρμόδιας επιτροπής,
για την «Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED» (Α.Μ. 1/2014)
2. Κατακυρώνει τα πρακτικά του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που διεξήχθη στις 14.7.2014 για την
«Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED» (Α.Μ. 1/2014), στην
εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.» με συνολικό τίμημα 57.711,60 € (46.920,00 + 10.791,60 Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με την προσφορά της.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό119/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.6.2015

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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