ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ

Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην πξαθηηθό ηεο 11εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Αριθμός Απόθαζης :66
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη
ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ».
ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 16ε ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12: 00 κ.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ , κεηά από ηελ ΑΠ 5359/09-05-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο πνπ επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο
βξέζεθαλ παξόληα θαη ηα επηά (7 ), ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκος Διονύζιος , Πρόεδρος
2) Καρανηώνης Παναγιώηης
3) Κωζηόποσλος Γεώργιος
4) Υειμώνας Ανδρέας
5) Γεωργιλές Γεώργιος
6) Νικολακόποσλος Γεώργιος
7) Γεωργακόποσλος Μιληιάδης

ΑΠΟΝΣΕ
Οσδείς

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θαη
κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ησάλλε, Γηακαληόπνπινπ Βαζίιε
θαη Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ, θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια
Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κύξηνη πλάδειθνη,
Βάζεη ηεο
εγθξίζεθαλ
πξόρεηξνπ
πξνκήζεηα

ππ’ αξηζ. 47/2011 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία
νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ κε
δηαγσληζκνύ , κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη αμηνιόγεζε , γηα ηελ
ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ, εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε
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δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Ζ Σερληθή Τπεξεζία καο , κε ην από 9/5/2011 έγγξαθό ηεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, καο ελεκεξώλεη:
«Ο δηαγσληζκόο δηεμήρζε από ηελ αξκόδηα επηηξνή δηαγσληζκνύ ηελ νπνία
απνηεινύζαλ νη ππνγξαθόκελνη ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο
Υξηζηνπνύινπ Μαξία , Σδηόκπαλνο Θσκάο θαη Σξπθσλνπνύινπ Φαλή , ζε ηξία
ζηάδηα όπσο νξίδεηαη από ηελ 11389/1993 Απόθαζε ΤΠΔΓΓΑ (ΔΚΠΟΣΑ).
Ζ κειέηε έρεη πξνϋπνινγηζκό 31.250,00 € , ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 4/2011
ηερληθή κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο θαη πεξηιακβάλεη ηελ
πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θσηηζκνύ θαη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ.
Σν πξώην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ , όπνπ εμεηάζηεθαλ ηα ηππηθά δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, έγηλε ζηηο 29/4/2011 θαη θαηά ηελ νπνία
παξνπζηάζηεθαλ ηξεηο ζπκκεηέρνληεο, σο παξαθάησ:
1)
ΑΣΡΟΝ ELECTRIC Α.Δ.
2)
ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Γ. ΑΗΚ-ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΑΗΚ. Ο.Δ.
3)
ΝΣΗΝΣΑ- ΣΕΑΝΔΣΟ & ΗΑ Δ.Δ.
Γηαπηζηώζεθε όηη θαη νη ηξεηο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη
πξνθξίζεθαλ ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ.
Καηά ην δεύηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, ην νπνίν έγηλε ζηηο 3/5/2011, εμεηάζηεθαλ
νη θάθεινη ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ θαη βαζκνινγήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο
ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα βαζκνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ πνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Καηά ηε βαζκνιόγεζε είρακε ηα παξαθάησ
απνηειέζκαηα:
1)
ΑΣΡΟΝ ELECTRIC Α.Δ.
Γ.Β.:15
2)
ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Γ. ΑΗΚ-ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΑΗΚ. Ο.Δ.
Γ.Β.:40
3)
ΝΣΗΝΣΑ- ΣΕΑΝΔΣΟ & ΗΑ Δ.Δ.
Γ.Β.:45
Σν ηξίην ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο έγηλε ηελ 5/5/2011. ην ζηάδην απηό αλνίρζεθαλ νη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
Ζ ζεηξά κεηνδνζίαο δηακνξθώλεηαη από ηνλ ηύπν Α.Π. =Ο.Π.Υ 50 / Γ.Β., όπνπ Α.Π. :
αλνηγκέλε πξνζθνξά, Ο.Π.: νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη Γ.Β.: γεληθή βαζκνινγία.
Άξα έρνπκε ζεηξά κεηνδνζίαο:
1) ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Γ. ΑΗΚ-ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΑΗΚ. Ο.Δ.
Α.Π.=19.589,37Υ50/40=24.486,71 .
2) ΝΣΗΝΣΑ- ΣΕΑΝΔΣΟ & ΗΑ Δ.Δ
Α.Π.=30.433,05 Υ 50 / 45= 33.814,50 .
3) ΑΣΡΟΝ ELECTRIC Α.Δ.
Α.Π.= 18.589,95 Υ 50 / 15= 61.966,50 .
Καηά ην ηξίην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ θαη κεηά από ηελ ελεκέξσζε ησλ
ζπκκεηερόλησλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ , ε εηαηξεία ΑΣΡΟΝ
ELECTRIC Α.Δ. ππέβαιιε έλζηαζε θαηά ηνπ απνηειέζκαηνο επεηδή είρε ηελ
Οηθνλνκηθόηεξε Πξνζθνξά, ζπλππνβάιινληαο ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε
ησλ πιηθώλ πνπ ζα καο πξνκήζεπε. Ζ Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ
γλσκνδνηεί αξλεηηθά επί ηεο ελζηάζεσο δηόηη ζα έπξεπε λα γίλεη , επί ηνπ δεύηεξνπ
ζηαδίνπ ηεο δεκνπξαζίαο , έιεγρνο ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ θαη βαζκνιόγεζή
ηνπο.
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Δθόζνλ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε 11389/1993 Απόθαζε ΤΠΔΓΓΑ
πεξί ΔΚΠΟΣΑ, πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ ζηελ
εηαηξεία ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Γ. ΑΗΚ-ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΑΗΚ. Ο.Δ. κε ζπλνιηθό
ηίκεκα 19.589,37 €.».
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είπε: «θξίλσ ζθόπηκν λα εθθξάζσ
νξηζκέλεο επηθπιάμεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ ,
γηα ελεκέξσζή ζαο . πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ
όξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ έγηλε
ιάζνο εθηίκεζε όζν αθνξά ηηο πνζόηεηεο ησλ ιακπηήξσλ, όπσο δηαπηζηώζεθε
εκπεηξηθά εθ ησλ πζηέξσλ , ζθάικα πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε εκπεηξίαο γηα ηηο
απμεκέλεο αλάγθεο ζε ιακπηήξεο ησλ νξεηλώλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Αιηθείξαο θαη
θπξίσο Αλδξίηζαηλαο κεηά από ηε ζπλέλσζε κε ηνλ Καιιηθξάηε. Πξαθηηθά ην νξζό ζα
ήηαλ λα αθπξώζνπκε ην δηαγσληζκό απηό , ζηε ζπλέρεηα λα ηξνπνπνηήζνπκε ηνπο
όξνπο θαη ηε κειέηε γηα λα θαιύςνπκε ηε δηαθελόκελε έιιεηςε ιακπηήξσλ ζε ζρέζε
κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο , θαη λα πξνβνύκε ζε λέν δηαγσληζκό. Ωζηόζν έρεη
νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκόο θαη ε αθύξσζή ηνπ έρεη ελδερνκέλσο λνκηθά θσιύκαηα.
Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Νηθνιαθόπνπινο , είπε όηη δε ζπκκεξίδεηαη
ηηο επηθπιάμεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη θξίλεη όηη εζηθά πξνέρεη ε θαηαθύξσζε ηνπ
δηαγσληζκνύ ζην κεηνδόηε ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο.
Σν κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γεσξγηιέο Γεώξγηνο εμέθξαζε ηελ άπνςε όηη
ζεκαληηθόηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ θσηηζκνύ ησλ θαηνίθσλ θαη ε
δηαζθάιηζε επαξθώλ πνζνηήησλ ιακπηήξσλ.
Σελ ίδηα γλώκε κε ηνλ θ. Γεσξγηιέ εμέθξαζε ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξαληώλεο
Παλαγηώηεο, ν νπνίνο είπε όηη πξνέρεη λα ππάξρνπλ ιακπηήξεο ηνλ Αύγνπζην θαη δελ
ηνλ ελδηαθέξεη ηη ζα πεη ν κεηνδόηεο.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είπε όηη :
«ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ.5 ΔΚΠΟΣΑ, ε
Οηθνλνκηθή επηηξνπή πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ
θαζώο θαη γηα ηε βαζηκόηεηα ή κε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ» .
Η Οικονομική Επιηροπή
αθνύ έιαβε ππόςε:
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 ,
2)ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010,
3) ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ,
4) ηελ από 9/5/2011 γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο,
5) ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
6) ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1) Δγθξίλεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ «πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη
ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ».
2) Απνξξίπηεη ηηο ελζηάζεηο ηεο ΑΣΡΟΝ ELECTRIC Α.Δ. γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην από 9/5/2011 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο.
3) Καηαθπξώλεη ην δηαγσληζκό γηα ηελ «πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνύ
πιηθνύ» ζηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Γ. ΑΗΚ-ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Η.
ΑΗΚ. Ο.Δ. πνπ κεηνδόηεζε , κε ζπλνιηθό ηίκεκα 19.589,37 €.
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4) Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ύκβαζεο ζα γίλεη από ην Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
5) Δγθξίλεη θαη δηαζέηεη (ςεθίδεη ) πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2011 , πνζνύ
35.000,00 € ζε βάξνπο ηνπ Κ.Α εμόδσλ 20-6691.006 γηα ηελ «πξνκήζεηα ιακπηήξσλ
θαη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ».
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 66/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟλΑΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ

Ακριβές Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
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