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ΘΕΜΑ 5ο:Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού
εκτέλεσης προμήθειας υλικών (λαμπτήρες) για τη συντήρηση
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 15η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 10099/10-06-2016 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου
Χαράλαμπος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο οποίος
αναπληρώνει τον απουσιάζοντα τακτικό Παντελέου Κων/νο.
Α π ό ν τ ε ς :1.Στάμου Γεώργιος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3.Βλάσσης
Ευάγγελος.
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

1.Η υπ΄αριθμ. 3/2016 μελέτη του Τμ. Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών του
Δήμου περί προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας, προϋπολογισμού δαπάνης
52.841,29 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 23% εξ € 12.153,50 συνολικής δαπάνης
64.994,79 €.
2.Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους στον οποίο προβλέπεται
πίστωση για προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας Κ.Α. 20-6662.005 (ΠΑΥ Α247/12-04-2016)
3.Η υπ΄αριθμ. 56/2016 (ΑΔΑ 7ΓΛ2ΩΛ3-ΤΗΖ) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής περί διάθεσης της σχετικής πίστωσης και κατάρτισης των όρων
πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας..
4.Η υπ΄αριθμ. 6367/13-04-2016 (ΑΔΑ 620ΟΩΛ3-ΟΑΜ) περιληπτική
διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού και η εφημερίδα που αυτή
δημοσιεύτηκε.
5.Το από 20-04-2016 1ο πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού
στο οποίο εμφαίνονται οι τρεις (3) υποβληθείσες προσφορές των α)Μαφρέδος Δ. - &

Σια Ε.Ε. – ΕCOLIGHT, β)Βασ. Παπαδόπουλος και Σια Ε.Ε. και γ)Μιχαήλ Εμμ.
Βασιλάκης - PROLIGHT, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτονται οι προσφορές των
 Μαφρέδος Δ. - & Σια Ε.Ε. – ΕCOLIGHT καθότι στερείται των σχετικών
υπευθύνων δηλώσεων που απαιτούνται στα δικαιολογητικά συμμετοχής και
του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, και
 Μιχαήλ Εμμ. Βασιλάκης – PROLIGHT καθότι δεν έχει προσκομίσει τα
δείγματα του άρθρου 8 παρ. 6Α της 6367/13-04-2016 διακήρυξης του
διαγωνισμού
ενώ γίνεται δεκτή η προσφορά της Βασ. Παπαδόπουλος και Σια Ε.Ε. καθότι περιέχει
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
6.Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 6858/21-04-2016 εμπρόθεσμα υποβληθείσα
ένσταση της εταιρείας Μιχαήλ Εμμ. Βασιλάκης – PROLIGHT κατά του 1ου πρακτικού
του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού και της απόρριψής της απ΄αυτόν.
7.Η από 22-04-2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ επί της
προαναφερομένης ένστασης με την οποία εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
την απόρριψη καθότι η εταιρεία Μιχαήλ Εμμ. Βασιλάκης – PROLIGHT δεν
προσκόμισε τα απαιτούμενα δείγματα των υπό προμήθεια υλικών που ζητούνται στο
άρθρο 8 παρ. 6Α της υπ΄αριθμ. 6367/2016 διακήρυξης της 3/2016 μελέτης του
Δήμου.
8.Η υπ΄αριθμ. 60/2016 (ΑΔΑ 62ΤΠΩΛ3-8ΡΩ) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του Μιχαήλ Εμμ. Βασιλάκη κατά
του 1ου πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
9.Το 2ο /02-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ περί αξιολόγησης της
τεχνικής προσφοράς της εταιρείας Βασ. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε. βάσει του οποίου
αυτή κρίνεται σύμφωνη με την 3/2016 μελέτη του Δήμου.
10.Το 3ο/3-6-2016 πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ περί αποσφράγισης της
οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Βασ. Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε. και εισήγησης
γι΄ανάθεση εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας σ΄αυτήν σύμφωνα με την προσφορά
της εξ € 50.976,37 € πλέον ΦΠΑ
11.Το γεγονός ότι καμία άλλη ένσταση, πλην της προναφερομένης,
υποβλήθηκε.στον ανωτέρω διαγωνισμό.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1 εδ.ε΄ του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης της
προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση του δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας στην εταιρεία Βασ.
Παπαδόπουλος & Σια Ε.Ε., σύμφωνα με την προσφορά της εξ € 50.976,37 πλέον
ΦΠΑ, καθότι κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο μας και σύμφωνη με την υπ΄αριθμ.
3/2016 μελέτης της Υπηρεσίας μας.
Η ανωτέρω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 99/2016.
Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος
Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
1.Γεωργίου Χαράλαμπος
2.Σακελλαρίου Αναστάσιος
Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

3.Ράτης Σπυρίδων

