
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  02/12/2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης: 213/2015                                             
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήµατος και BEMS» 

(αριθµ.µελ.96/15) Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 02ην του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 12:00µεσ  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση 
µετά από την 16531/01-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος),3)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 
4)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 5)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος) 6)Ναλπαντίδου Αφροδίτη (Αναπλ. 
Μέλος). 
 
Απόντες: 1)Αποστολίδου Μαρία (µέλος) 2)Ράπτου Όλγα (µέλος),3) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος).  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  

 Με την µε αριθµό 325/23-10-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήµατος και BEMS» (αριθµ.µελ.96/15), µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό 59.999,40€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 73.799,26€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ µε την µε αριθµό 155/28-09-15 

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και 

ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.  

Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 23/11/15, στην επιτροπή κατατέθηκαν δυο (2) φάκελοι 

υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες: 

1. ΤΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 16026/23-11-15 

2. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 16027/23-11-15 

Μετά τον σχετικό έλεγχο, η επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από 23/11/15 

πρακτικό της) απέρριψε την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ, δεδοµένου ότι δεν κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής ενώ έκανε δεκτή για την 

συνέχιση του διαγωνισµού την εταιρία ΤΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 

Έπειτα, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, και σύµφωνα µε το από 25/11/15 

πρακτικό, η επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρίας ΤΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 

δεδοµένου ότι αυτή ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού  



 
Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας µε 

επωνυµία ΤΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, η οποία ήταν η εξής: 

 
Εταιρία Οικονοµική Προσφορά 

χωρίς ΦΠΑ 
Οικονοµική 
Προσφορά 
µε ΦΠΑ 

ΤΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 58.200,00€ 71.586,00€ 
 

 
Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη : 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν, 
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 
2. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
3. Του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
4. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 
5. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
6. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 
7. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά 

µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων.  
 

Β) 1. Την µε αριθµό απόφαση 311/19-10-15 δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού 
2. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 370/15 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων. 
4. Την µε αριθµό 173/23-10-15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και έγινε η δέσµευση της πίστωσης. 
5. Την µε αριθµό 1746/15 διακήρυξη του διαγωνισµού 
6. Την µε αριθµό 96/15 µελέτη από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών –Τµήµα Μελετών, Νέων Κατασκευών 

και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 
7. Το από 02/12/15 πρακτικό της επιτροπής 
 

Γ) Το γεγονός ότι η οικονοµική προσφορά που κατατέθηκε κρίθηκε συµφέρουσα για τον δήµο µας µε 
συγκριτικά στοιχεία  τιµών από αντίστοιχους διαγωνισµούς άλλων δήµων. 
Αναλυτικότερα: 

 Σε τρείς δήµους οι οποίοι διενεργήσανε αντίστοιχους διαγωνισµούς προµήθειας Φ/Β συστηµάτων, η 
προσφορά της εταιρίας ΤΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ήταν οικονοµικότερη σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα: 



 

∆ΑΠΑΝΗ
(€) 

1

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 
(Προµήθεια, µεταφορά, 
εγκατάσταση) τεµ 1 9700 9700

2

Μεταλλικές βάσεις 
στήριξης και συγκρατητές 
στήριξης τεµ 1 1400 1400

3 Αντιστροφέας τεµ. 1 1300 1300

4
Οθόνη απεικόνισης 
ενεργειακών δεδοµένων τεµ. 1 1000 1000

950 950

5

Εξοπλισµός & Λογισµικό 
Εφαρµογών του 
Πληροφοριακού 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ενέργειας και µετάδοσης 
ενεργειακών δεδοµένων τεµ. 1 2775 2775

2650 2650

6

Πίνακας DC µε 
αντικεραυνικές και 
διακοτττικές διατάξεις τεµ. 1 650 650

7

Πίνακας ΑC µε 
αντικεραυνικές και 
διακοτττικές διατάξεις τεµ. 1 824,8 824,8

8

Καλωδιώσεις DC και ΑC  
, πλήρως 
εγκατεστηµένες, µε 
συνδέσεις κ.λ.π. τεµ. 1 1600 1600

9

∆απάνη σύνδεσης µε το 
δίκτυο της ∆. Ε. Η. 
(κατ'εκτίµηση) τεµ. 1 750 750

20734,63 21016,80 21050,00 19400,00

19.999,80

20734,63 21016,80 21050,00 19400,00

ΦΠΑ 23% 4599,95 4768,96 4833,86 4841,50 4462,00
ΣΥΝΟΛΟ 24599,754 25503,59 25850,67 25891,50 23862,00

∆ΗΜΟΣ 
∆ΡΑΜΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΡΠΕΝΗ

ΣΙΟΥ

προσφορα

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
(€)

∆ΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 
 

O πίνακας αφορά Φ/Β 10ΚWp συστήµατα πλήρης διασυνδεδεµένα.  
Η εγκατάσταση που αφορά τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης αφορούσε τα επιµέρους στοιχεία της προκήρυξης του 
δήµου µας ενώ των υπολοίπων (δήµος ∆ράµας και Καρπενήσι) µόνο το σύστηµα των Φ/Β και όχι το σύστηµα 
απεικόνισης και BEMS (είδη α/α 4-5). 
Για τα σηµεία αυτά, (επιµέρους είδη για τα οποία δεν βρέθηκαν στοιχεία (επιµέρους τιµές) (µη 
γραµµοσκιασµένα στοιχεία)) υπολογίσθηκε το σύνολο µε βάσει τις τιµές της προσφοράς του δήµου µας. 
 
∆) Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 της 

υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο ηµερήσιες και σε µια 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Αγγελιοφόρος της Κυριακής) και 
είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δήµου. Επίσης είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου 
www.ampelokipi-menemeni.gr καθώς και σύµφωνα µε τον Ν.3861/10 στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11, πλήρες τεύχος στο «ΚΗΜ∆ΗΣ»  

 
 
 
 
 



 
κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 
Α)  Να εγκρίνει το από 02/12/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 

Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθεια και εγκατάσταση Φ/Β 
Συστήµατος και BEMS» (αριθµ.µελ.96/15), στην εταιρία µε την επωνυµία  ΤΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΦΜ 045720883, ∆.Ο.Υ. Έδεσσα µε διεύθυνση Β. Ηπείρου 26-Έδεσσα και τηλέφωνο 
2381503103, συνολικής αξίας εβδοµήντα πέντε χιλιάδων πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ (71.586,00€)  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά 
τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού του διαγωνισµού.  

 
       

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του  προέδρου 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)  Eγκρίνει το από 02/12/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 

Β) Κατακυρώνει  το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθεια και εγκατάσταση Φ/Β 
Συστήµατος και BEMS» (αριθµ.µελ.96/15), στην εταιρία µε την επωνυµία  ΤΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΦΜ 045720883, ∆.Ο.Υ. Έδεσσα µε διεύθυνση Β. Ηπείρου 26-Έδεσσα και τηλέφωνο 
2381503103, συνολικής αξίας εβδοµήντα µία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ (71.586,00€)  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά 
τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
 

  Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

              
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 213/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
                                                          Αµπελόκηποι 03/12/2015  
                                                           
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 
 
 



 
 


